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(v( 

 
  اداریت اپیسیل:

ى داىن ےك ےئل ےہ ۔یقیقحت ہلجم  االسیم ولعم وونفن ےس واہتسب اخۃصل ً                        ۞ 

قي ق
ح

 

ت

وج ىملع و

 اك

 

قلعتم اداریت اپیسیل اس ںیم اشعئ وہےن واےل اقمالت ےك  احلم ےہ ۔ امني اں ونعي ت

  ےہ:بسح ذلی 

ںیم اشعئ وہےن واےل اقمالت ےك وموضاعت ولعم ارقلٓان ،  ولعم ادحلثی ،  ملع ہقف                          ۞

ادب ،  اعمایشت،  رمعااىنت ،  اقتلب ادي ان ،ملع الكم ووصتف ، ہفسلف ، اسسنئ ، واوصل ہقف،  

رطح ملسم ایصخشت اور االسیم وموضاعت رپ یھکل اجےن  ایساور  ایسایست ،  اقثتف ودمتن 

 وریغہ  وایل بتک )رصبتہ واعترف(

ئ

 
 

  ۔ےس قلعتم وہےن اچہ

 اشعئ وہاگ۔ (اسل ںیم دو رمہبت )وجن اور دربمس ںیماکی امششیہ راسہل ےہ ینعی   ۞

زجتہی دو وظنمر دشہ امرہنی ےس ںیم ااشتع یک رغض ےس ےجیھب ےئگ اقمالت اك   ۞

 رصبتہ اگنر یکلم اور دورسا ریغ یکلم وہاگ۔ اکی سج ںیم اگ۔ رکواای اجےئ 

ہلمج وقانین ووضاطب ےك ( HEC)یک ااشتع ےك ہلسلس ںیم اہریئ اوجینشیک نشیمک   ۞

 ۔ ں ےگالوگ وہ

 اقمہل یک ااشتع ےك وحاےل ےس اداریت وبرڈ اكہلصیف یمتح وہاگ۔ ںیم   ۞

وک اراسل ےیک ےئگ اقمالت ںیم رضوری رتامیم ، خیسنت وصیخلت اك  یک اداریت سلجم   ۞

، زین اقمہل ںیم ولطمب یسک قح احلص وہاگ۔ دمری اقمہل اگنروں وک زجتہی اكروں یک راےئ 

 ۔ٓااگہ رکے اگ قلعتم دبتیلی ےس 

اقمہل ںیم دی یئگ راےئ یک  ، ادارہ اك اقمہل اگنر یک راےئ ےس قفتم وہان رضوری ںیہن  ۞

اقمہل ، ہکلب ںیہن رپ ای لنشین ویوینریٹس ٓاف امڈرن وگنیلزجی االسم ٓاابد ذہم داری سلجم ادارت 

  ۔اگنر رپ وہیگ

ںیہن ےئک وصرت ںیم واسپ (یسک اشعئ وہےن ای ہن وہےن )اقمالت وموصل وک   ۞

 اجںیئ ےگ۔ 

  یک دو دعد اكایپں رشاكء اقمہل اگنروں وک رفامہ یک اجںیئ یگ۔  ۞



(vi( 

 
  ےئلیک وقا دع و وضا طباقمهل  ںيم

 :وقا دعومعیم 

 ںیہن وہین اچےیہ۔ادئ  احفصت ےس ز ۲۵ وطاتلےحفص ےك اکی رطف وپمکز  اور  A4اقمہل   ۔۱

 : وپمکزگن ےك ےلسلس ںیم درج ذلی افسٹن اك ایخل راھک اجےئ        ۔۲

(i)  ۱۸اسزئ:  لصف ای ثحبم ےك ےئل  افٹن 

(ii)   ۱۶اسزئ: ذیلی وصفل ےك ےئل افٹن   

(iii)   ۱۴اسزئ: اقمےل ےك نتم ےك ےئل افٹن  

 یسک اور ہگج ااشتع ےك ےئل دای ایگ وہ۔ ہن وہ اور ہن یہ اقمہل یسک اور ہگج اشعئ دشہ  ۔۳

اخیل رسہق ےس  ىملعاوراقمہل قیقحت ےك اوصول ں ےك نیع اطمقب وہان اچےیہ۔ یئن قیقحت رپ ینبم  ۔۴

 ۔  ان اچےئیہ۔زین اقمہل اینبدی اصمدر ےك وحاولں ےس زمنی وہ وہ

 االمء ووااشنء ےك رومز ووقادع اك ازتلام رضوری ےہ ۔  ۔۵

 اور اکی اسٹف اكیپ ولطمب وہیگ۔ ( Hard copies) ایپںاكوبطمہع اقمہل یک نیت  ۔۶

زی  (Abstract)اےنپ اقمہل اك صخلم  ثحب  رپلمتشم اافلظ( ۲۵۰)س اقمہل اگنردووساچپ ۔۷

 

ارگني 

  ۔  اگ اقمہل ےك اسھت رفامہ رکے ںیمزابن 

 اقمہل اردو ، رعیب اور ارگنزیی زابن ںیم اھکل اجاتکس ےہ ۔  ۔۸

 ۔ ایک اجان اچےئیہ اانتجب ٰیتح االاکمن االغط ےس  ۔۹

  :وقا دعرتبیت و دتو نی ےک 

 یقیقحت اقمہل درج ذلی اومر رپ لمتشم وہان اچےیہ: 

  (Abstract)الخہص  ۔۱

     اور ہی ارگنزیی زابن ںیم انھکل وہاگ۔رحتری ےیجیک۔ابالاصتخرومضمن اك  الخہص  ںیم اس 

 (Introduction)  اعترف ۔۲

 اچےیہ۔ ایک اجان شیپ  اً اعترف رصتخماقمےل اك اور اایتمزی اصخصئقیقحت اك دصقم ، رطہقی اكر ، 

 



(vii) 

 

  (Keywords)  اافلظ یدیلک ۔۳

 ۔ ےیجیکاشلم  اافلظ یدیلکچن ےس اپ اقمےل ےس قلعتم وموضع یک انمتبس 

 (Conclusion) اتنجئ  ۔۴

 یقطنم رتبیت ولسلست ےک اسھت شیپ رکےن ثحب اقمہل ںیم اتنجئ  
ی
ی
 

 ۔ اچہ

 (Discussion)  ثحب ۔ ۵

 اگ۔ ےہقلعتم وماد ًالیصفت شیپ رکاےنپ قیقحت ےس اقمہل ےک اس ےصح ںیم اقمہل اگنر  

 (References) وحاہل اجت  ۔۶

  ىنھكوحاہل اجت دےنی ےک ےئل درج ذلی دہاایت وحلمظ ر 
ی
ی
 

  :اچہ

i)  ےک ٓارخ ںیم دےیئ اجںیئ۔  ثحب وحاہل اجت 

ii) اقمہل ےک وحایش اور وحاہل اجت یک رتبیت ںیم اکشوگ ونیملئ اٹسلئ(Chicago 

Manual Style) ۔ےئ اليیا اجاكر ےئ وك ربو  

iii)    ، انرش اور اقمم اتکب اك وحاہل دےتی وتق فنصم اك رعموف انم ، اتکب اك رصتخم انم

انب   ًالثمدرج رکںی۔   ربمن ،دلجہحفص اس ےک دعب اور ااشتع وریغہااشتع ، نس 

روت  ،دار اصدرامیظعل ، ریثک ، ریسفت ارقلٓان  ی
 
  ۲/۳۱۲ص:  ھ۱۳۵۴، ب

iv)  اکی یہ وحاہل دعتمد وہگجں رپ دانی وصقمد وہ وت ااصتخر ےک اولسب قیقحت ںیم

 ۔وف روماوااشرات اك ا لامعک ج ا اجہ ات     رعم

v) اقمہل ںیم وموجد امتم رقٓاین ٓاایت رعیب رمس اطخل ںیم رحتری وہین  
ی
ی
 

ٓاایت اك  ۔اچہ

  ۴/۱۸۴وسرۃ ااسنلء : ًالثم۔ وحاہل دےنی ےک ےئل درج ذلی رطہقی اایتخر ج ا اجےئ  

vi) امتم ااحدثی یک رشتحی رکںی اور اُ س ےک ےئل درج ذلی اثمک وك دمرظن رںیھک: 

، ۲۹ ربمن: ، دحثی إاشفء االسلم نم اإلالسم ابباملعل ، ااخبلری ، ااجلعم احیحصل ، اتکب      

 ۸ /۱ص:، ھ۱۴۱۲، داراالسلم، رایض 

vii)  اقمہل ںیم ذموكر امتم ریغ رعموف ایصخشت اك رصتخم اعترف رکواںیئ اور اس نمض

  ںیم ملع ارلاجک اور ااقبطلت یک بتک ےس وحاہل اجت دںی۔ 

 



(viii) 

 

 :ادارت سلجم

 (وقىم)

  اھرسوگد، ویوینریٹس   اھدوگرلسن رساچواسئ  اسقب ،وچدہریدمحم ارکم رپورسیف ڈارٹک    

  ڈىمڈارئرٹکی  ،لیہس نسح رپورسیف ڈارٹک

ي

 ،   دوعۃ  اكی

ي

ی
 

 االسم ٓاابد ،ویوینریٹس ىماالس االوقاىم ب

 ٓاابد االسم،ویوینریٹس اونپ اابقک العہم، االسہیم ولعم و رعیب ہیلک ڈنی  ،یتشچ ارغص ڈارٹکیلع رپورسیف 

 ت                       و االسىم اقثتفدوع ہبعشدصر،رپورسیف ڈارٹک ادمح اجن،  

ي

ی
 

  االسم ٓاابد،ویوینریٹس ىماالس االوقاىم ب

 اء  ، رپورسیف ڈارٹک ی

ي

   ور اشپ، ویوینریٹسور اشپ دصرہبعش ولعم االسہیم رعماج اإلالسم ض

 ر،دمحم دوتس ڈارٹک رپورسیف

ي

ی
  ڈارئي

ي

ی

 

ڈ ش   اشپور، ویوینریٹس اشپور، رٹنس االسكم اايی

 الوہر، ویوینریٹس اجنپب،  االسہیم ولعم ہبعش ،وھکلی امحد ڈارٹک رپورسیف 

 االوقاىم)

ي

ی
 

 (ب

  رپورسیف ڈارٹک،

 

ی

وفس دروي     دصرادمح يی

ي

ی
 

 االسم ٓاابد،ویوینریٹس ىماالس االوقاىم ب

  رتایقیت ڈارئرٹکی االسىم ركشی اصحل ،دمحمرپورسیف ڈارٹک  ،
ی
 اي

ی

و اي  المایشئ ٹنمجنیم يی

 ی دنلن،رکیسرٹی رشہعی وكلسن  ،رپورسیف ڈارٹک بیہص نسح

ي

  ، رباطن

 رپورسیف ڈارٹک  

 

یظ في
ی  ،رٹنس گننرئ رلاہ ڈارئرٹکی ،اردش دمحم ح

ي

 رباطن

 وعسدی رعب ،ویوینریٹساطفئ  ،رپورسیف ڈارٹک اخدم نیسح ایہٰل شخب 

  ر نب ربموك األدمح رپورسیف ڈارٹک

ي

  ،یدبع ازعليی

ي

  وعسدی رعب ،ویوینریٹس دمنی

 ڈارٹک رپورسیف ،  
ی

 اقرہہ ،رصم ،ویوینریٹس اارہرباكت دي

 وسڈان،ویوینریٹس ىماالس درامن أم،ارقلیش ارلنمح رپورسیف ڈارٹک حتف   



(ix) 

 

 :اشمورت سلجم

 س ،ویوینریٹس    اھدوگرس،دصرہبعش ولعم االسہیم  ف رفظ،ؤرپورسیف ڈارٹک دبعارل

یمپ 
كي

 الوہر 

 ر  رپورسیف ڈيی

ي

ی راپك دصرہبعش  ادمح ،قثوا( ر)ربيی

ي

 ، االسم ٓاابدلمن، اڈٹسيی

 السکیٹ   ویوینریٹس، کیٹ اہیئ      ،دصر ہبعش ولعم االسہیم  ،رپورسیف ڈارٹک اتج ادلنی اارہی  

 ڈاہبعش ولعم االسہیم ،رپورسیف ڈارٹک ضیفتسم ولعی

ي

  الوہر،ویوینریٹس ، الوہر لی

 س ریب، لضف ڈارٹک رپورسیف

یمك
ي

ڈ

ي

 اكی

ي

ی

وىس   اي
ی
 اي

ي

ی  ویوینریٹس ،چ 

ي

 

ی

    ، االسم ٓاابدافوڈني

  یدڈ ابعىسڈارٹک رپورسیف ي
م
ح
ل

یرر رقٓان و دصرہبعش ،دبع ا
سي
ف

 

ت

 االسم ٓاابد    ،ویوینریٹس العہم اابقک اونپ،

  االسىم دصرہبعش ،ڈارٹک دمحم اجسدرپورسیف  

ي
ی

  االسم ٓاابد    اونپ ویوینریٹسالعہم اابقک ،اقثتفوركفو اتري

 الوہر ،ویوینریٹس  اجنپب  ، خیش ادی االسكم رٹنس هلل،ڈارٹک دمحم دبعا رپورسیف   

 ر ،ڈارٹک اطرہ ومحمد

ي

یر
ي

ي

یي
پ

ي

یي
مپ

 االسم ٓاابد ،ویوینریٹس  وافیق اردو ،دصرہبعش وہ

 اس   ،ڈارٹک دمحم  الی

 

ی
 ہبعش دحي

ي

ی
 

 االسم ٓاابد   ،ویوینریٹساالسىم  االوقاىم ،ب

 الوہر ،اجنپب ویوینریٹس  ،خیش ادی االسكم رٹنس ،ڈارٹک احظف دبعاویقلم  

 امرہسنہ،ویوینریٹس  زہارہ ،ذمابہاطمہعلٔ و  دصرہبعش ولعم االسہیم اسقب ،ڈارٹک دمحم رایض وردگ 
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  ��  ا�� �ت � رو�  :��ى اور � �
Reproductive and Sexual Health: 
In the Light of Islamic Teachings  

  �و� ڈا� �اج ا��م �ء

ABSTRACT    

Human is the combination of body and spirit, Islām pays 
attention to the balanced growth and construction of the human 
personality considering the health of both body and spirit. As 
Muslims, we believe that Islām is the perfect code of life, which 
provides guidance for the solutions of all individual and collective 
problems of human beings. Therefore, we believe that Islām has a 
complete system of instructions for the development and 
reformation of spirit on the one hand, and, on the other hand, it has 
prescribed guidelines for the upkeeping and maintenance of the 
body.  

Reproductive and sexual health is one of the major problems 
of human beings. Eastern societies are comparatively shy to discuss 
this problem, unless necessary, while the western societies have 
introduced sex education in their schools to teenagers. 

We being Muslims tend to look towards our religion to guide 
us in such a way, that it may educate us, on the one hand, and on the 
other, it may guide us to adopt the required attitude to avoid the 
negativity of its awareness. 

Although the issue of reproductive health is considered as 
the specialty of the modern age, however, Islamic instructions very 
obviously discuss them from the beginning.  

In this article, the author has explored and elaborated Islamic 
teachings regarding the reproductive health and sexual instructions 
and discussed them in order to prove that Islām has the full capacity 
to solve the current social problems of reproductive health and 
sexual health. 

Keywords: Combination of Body and Spirit, Human Personality, 
Reproductive and Sexual Problems, Growth, Guidelines,  

____________________ 

    ور��ر�، �� � ا��ت، �ور�  
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ات � � اِ�ر نم و �� �م � �� �  � � � �آن اور �  � ا� �

ِ  � ��د �  د� � �ورت �۔  �ر و��  ��ى �� �� � � � � �� ا

� � �ِن � � اُ��ں � � �� ��� �  �� �ت �ِع اِ���م � م � ا�

 ��� � �ن �دہ � �ل ��� �ڑ�  � آج � ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا� اور  �� � � �آِن 

آپ � � �� �  � � اُن زّر� اُ��ں � اِ�د� � آ��� اب �  �� �� � 

�آن �ك � ا� �� � ا�� ۔�ن � ا� اُ� � �� �� �� �دہ اور �م � زملسو هيلع هللا ىلص

 � �� � �� �ار د�  �۔ ا�ن � ا� �ن � �� اور �م �ر�ں � � � ) ١( � 

 � �    � د� � �� �� ا��  � اس � �� �� � �� ��� �� اس �ت � � 

  � � � � ��  � �ے � ��� � ا�ن ��� � و �ر�    و�دا��   � � ��

 اور ان � �ردا� � ا�  �رت � � �  ا� �� � � �ى �  � اور �ں �  � ادا�� 

�ا  � � ��  � ا� �ح  ۔ اس � ��  � � � �ح �  �� و�� �  ا�ر� ��

� و �ر�  ۔ � ورى� ا� � � �  ا� �� � �� ا��ت � �ر �� اور ان � �� ��

  ا� �� � ��ں اور ا� �� � � ۔ 

  � ار�د �: ملسو هيلع هللا ىلص�ر  

  )٢( )) نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثٌري ِمَن النَّاِس، الّصِحَُّة، َواْلَفَراغُ  ((

� ، ا� دو � ا� � � � � �رے �گ �ن اور �رے � ر�   ��:

  � اور دو�ى �ا�۔

 �   ا�ن �  ،�  ��   �م �   �ر �  �   اور  ��۔ � �   �ر �   �ت  اور رى

  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل اهللاروا� � �  ت ا���ہر� ا� � � �۔ ��

النَِّعيِم أْن يـَُقاَل َلُه: أَمل إنَّ أوَل ما ُيْسَأُل َعْنُه الَعْبُد يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن  ((

 )٣( )) ُنِصحَّ َلك ِجْسَمَك، َوتُرَو ِمَن املاِء البارِدِ 

 �، ان � � اور �� � دن ا�ن � � ا��ت � �رے � �� ����:

  ��� �ں �۔  �ا ��
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���ں �� � �ر �، ان � � و �ر� � �� � �� �  ا�ن   �  ج آ  

ر� ا� �� اور � � �ر � �م �� �، � ا�ن �رى اور �ت � �ر � ��� 

 اور �گ اس � �  � ا� �، � �� � اس � � � � �� �ر � � ��،

� ۔ �ل و دو�، ��اد اور د� ا�ك � �ردا� � � � ا� وا� �، � � �ت �  �� 

ذر� � �م �� � آ� � اور � � ذر� ان �م �ں � ��ہ ا�� � � �، اس � 

  � � � � � � ا�� �ا� ا�ر � � �� ۔��ار ر� اور اس � �

 : ر� � � �ر �ا� � ، � � � � درج ذ� �� و �

 د�وى ز�� �ش �ار �ر� �۔  ۔١

 ا�ن � � ا�اض � �ظ ر� �۔  ۔٢

 وہ د� � �ں � � �� ا� �ظ �� �۔  ۔٣

وہ � �� ا� ز�� � � � �، �ت � �� �� � اور � � ��� اور   ۔٤

 �� � �ر � ��۔

ر� � � �ر� د�غ ر� �، اس � ا� � � � �در �� � اور �  ۔٥

ر� �’’ � � د �ا� ا�� �ے، �� �� ا� �م � �� � � � � ا� �

 ‘‘�ار � �۔

 �رى � �� � � وہ ��� � دور ر� �۔  ۔٦

  )٤( � � ا� �� � � � � اس � �ر �� �۔  ۔٧

�� � د� � �� � ا�ل � � ا� � �� ��  �ا � ا� ا� دو� � �

� ا��ں � � و � � � اور � �� �ا� �� � �دى ذ� دارى ر�� � �� �� 

  �۔

  ا�م اور ��ى �:

 ا�� � او� �در �آن و �    � �رے � �ا�ت �  �� ِ � ا�� � 

  ۔�
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�� ��ى � �� �� � � ��ع �ار د� �� �۔ ��ى � � �رے � �آن و 

  ۔�� � �ن �دہ  �ا�ت  � � �� � ���ى � � �� �� � � �� �  

  � ��ى � � �� � �:)Reproductive Health( �� ا�� ��ہ ا�: 
Reproductive health is defined as a state of 

physical, mental, and social well-being in all matters 
relating to the reproductive system, at all stages of 
life. Good reproductive health implies that people are 
able to have a satisfying and safe sex life, the 
capability to reproduce and the freedom to decide if, 
when, and how often to do so.(5)  

:��  ���   اور  ذ� ،��  �  �   �م  ��ى �   �ا� �  �   ز�� ا��

�� � �و� � �� ��ى � �� �۔ ��ى � � ��ت و ا�ات � � 

�ں۔ � ان � ��ر��ى �� آ� �گ ازدوا� �ت � �� ا� �ہ �

  �� � اور �� �ورت اس � � �� � ا� �ں۔

  )World Health Organization( ا�ام �ہ � ذ� ادارہ  ب:   �� �  ��ى �� 

��ن  �ں ��    ۔� ���
A state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity, in all matters relating to the 
reproductive system and to its functions and 
processes. Reproductive health therefore implies that 
people are able to have a satisfying and safe sex life 
and that they have the capability to reproduce and the 
freedom to decide if, when and how often to do so. 
Implicit in this last condition are the rights of men 
and women to be informed and to have access to safe, 
effective, affordable and acceptable methods of 
family planning of their choice, as well as other 
methods of their choice for regulation of fertility 
which are not against the law, and the right of access 
to appropriate healthcare services that will enable 
women to go safely through pregnancy and childbirth 
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and provide couples with the best chance of having a 

healthy infant.(6)  

��ى �م، �ر�د� اور �� �ر � �� ر� � وہ �� �� ��، ذ� اور  ��:

�� �۔ا�اض و�ارض � � اس � �ظ �� ار�ء � � ر� � ��ى � 

�۔ ��ى �م � �د � �دا� � ا�ن � ز�� � �ت �۔ � �د و �رت دو�ں 

 ��  ،��   �ظ، �   ر��ى ��(�   �ى  (�ں ��  �   �۔��ى �  �

 � ۔ �� !��ى �� � ا�ود� �دا� اور �� �ل ��ان � � � � ��

���ن � �ف � � ، ا� �ح � وز� � ا� �رت � ��د�� � �� 

  ۔� �  �� ��� � اس � ����

� ��رہ �� ��ت � � � � � � � � � ��، ذ� اور ��� آ�د�   

��  ��ى � � � �� �،ا� � �  �ف �رى � � � � ��د� � ��ى � � 

�� � اس � � ر� وا�  �م �ا� � � در� اور � آ� � � ��ى � � �� 

ا�ن اور �ظ ��ت �  �� �،  �۔ ��ى � � �  � � � �ں �ى ا� ��

 وا� او�د � � � �۔ ان  ��   � � �ں اوران � �ا  دو�ں �د �  وہ اس � �وہ

  ��ت � � � ��ى � �  درج ذ� �ورى �� �� �� آ� �:

� � � آ�ا� ��ں ا�ِط � و� � � � �، ����ظ ز� �ل �ازا�ہ �  ۔١

  ۔� �� ��

 � � �ل � � �ا� � � �� و� � ا�ب اور �ورت � �� و�   ۔٢

  ۔�ں � � ��  اور

��ء � �ر�ں �ل ��ت � � �� و  ۔٣
�
  ۔�ؤ� �ر�ں اور ا�ز � ا��ى ا��

�ى � �م ا��ں � �ح  � ا��م  �� �ارض � ا�ء � �ر  �� �، �� 

� �ح ا� � وا�س، �� اور �د�ت � �� �� �۔ ا� �ا� � ان � �ج �ض � 

� � ا� �� �� � � � �د � وا� �۔ ان �م ا�اض  �، �� � �وا� �ورى

��ء � � ر� � � ا� 
�
 �� � � اُن ا�� � �وہ �ر�ں � � ا� �ص �ارض � 



  :��ى اور � �     ا�� �ت � رو� ��
 

6 

�رك و�� � �ر�ں � ا�� ذ� دار�ں �دا� �� اور �را �� � � ر� �۔ � 

��ء � � � � �� �ا� � �� (Fallopian tubes)�، ر� ا�ام �
�
، �ن و�ہ۔ ان ا��

��ء � � �دى �ر��� ��(�ں � � �)� � 
�
�� � ا� � �ورى � � ان  ا��

��ء � ��ہ �� � �و�د �ج �� � � � ا� 
�
 � ا�� �ا

�
��ٰ � � � � � �� �

��ء � 
�
��ء، � ا� �ظ � د� �� � ان � � � ا� � ز�دہ � �ں � ان ا��

�
��ى ا��

  � � � ا�� � �ء � دارو�ار �۔

  ا�م اور � �: 

   �   اس � ا� �ن � � اور �ى � � ا�م ا� � �� �ت � �ا

�ا� � � � �ت  �� �� � �� � ا� �ورى � � � � � � � ِا�� � � 

 ��۔ � � � �ا�  � ��ع � ا�� ا�ار، ��ں اور �ت � رو� � �ت 

 ��ے �� ا� �� اور د�ار�ں � � � �، � �ا� � ز� � ��رے آج � 

دوران �رى اور �� ، � � � � � �� � � � او�ت �� � �ور � � �� 

� �دى �� � � � و� � � دو�رہ �� �� � �ا �� �،ا� �ح  �ر�ں � �د 

   ں( �ل ا�ز) � ��ى � � دا�ہ �ر � آ� �۔اور ��ت � � �� وا� �ر�

� �ء � � � �د ملسو هيلع هللا ىلص ا� اور ر�ل۔ا�م � � � � � ا� �� �  

اور �ر� ا� � رو�ں � �ط و�ل ر� اور ا� اس �ت و� � � �م � �ڑ�۔ ا� 

� ا��ں � �� را�� ��� �۔ ا�م � �د و �رت � �ت �ف �� � اس � 

 � وہ ا� �س ر�ں � ��  �ں اور او�د، � ��ان �  ھ� � � � �  ��پ،

ا�� و�ر، ۔� اور �ا�اد �� �� � ا�ر � � ا� � �ا� وذ� دار�ں �ر �� �

�� ا�ار اور ا�� �ت � ا� � � ر� �� � �را ��ہ �رى ا�� � � ا� �� 

  ��ہ � � �۔ 
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  ا�� ز�� � � �:

  ذ� � � �:  درجا�� ز�� � 

  ۔ر� �ح  � �رت � �رت و�د � �ں �ى � � � .١

  ۔�رت و�د  �  �ح � � �� � �ت �� ��  .٢

  ۔ا� �د دو�ے �د � � ا� �رت � دو�ى �رت � ��  � �ا� �رى �� .٣

� �ا� � �رت � �� دد�ں �ر�ں � �ام اس ملسو هيلع هللا ىلص �� اور ر�ل ا�ا� 

� � ا� ز�� آ�د� � �ار� اور ��ے � �ڑ �  � ر� � � �د و�رت �� وزو�

� � �، ��ے � � ا��  اور �ڑ � �ا ��، �د ا� اور ا� او�د � � � �� � 

   � ڈا�۔

 �� � �� ��ى �  �  ا� ا�از �� وا�  ا� ا� �� �رت و�د  �  �ح � �

 ز� � �� اور �ا� � �آن و   اس � ذ� �  � � � �� � ز�ن � "ز�" � �� � 

  �� � �ا� � رو� ڈا� �� �:

       ز�          �����م     
 �:   

  :�ا� �ر  ر�از  �ر � �۔ و �ز� � � � 

 اّليت) ى ن ز( ماّدة من مأخوذ وهو وز�ء ز� يزين زىن: قوهلم مصدر:لغة الز�"

 حّرمه ما لنفسها وحتلّ  تفجر أي وتباغي تزاين فالنة وخرجت يقال احملّرم، الوطی على تدلّ 

  )٧(" ا�ّ 

:��  ��
�
�ذ �۔� اور � ا� �دہ ز۔ن۔ى � �ز� وز�ء" � �ر �۔ ز� � � رو � ز� "��

� � � و �ر  اس � ز� � اور �وت �،� �� � � �ں � �(�م �ب �) ��ام �رى � د�� �� 

  ۔ار�ب � اور ا� � ا� � �ام �دہ ا�ر � �ل � ڈا�

��ن ��  ز� � ا�� � ا�ر �� ���:  

) ٨( "شرعيّ  عقد غري من املرأة وطی هو الّز�" 
  

  ۔ز�،� �� � � �ى � �م ���:
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  :��� � ا�م ��� 

  )٩("شبهة أو ملك عن خال قبل يف الوطی"

  ا� �رت � �ع �� � �د � ا� �ى  � �  ��:

�اج ا�م � � � � � � دور � �ت ،ا� �ف �ے ��دار �� ��ے  

 � ا�ق � �   ز�  � �� � � ��رت � �ى � � د� � � �� � � �م � 

   � ��� �:ملسو هيلع هللا ىلص  �ت�،آ

َن الّزَِ�، َأْدَرَك َذِلَك َال َحمَاَلَة، َفزَِ� ِإنَّ ا�ََّ َكَتَب َعَلى اْبِن آَدَم َحظَُّه مِ  ((

  )١٠( )) الَعْنيِ النََّظرُ 

 آدم � � ز� � � ا���: � �ر �د� �  � � ا� �ور  � � ا� � ا� 

  � �۔� آ� � ز�  (� �م �)  �ى � ڈا� �۔

�ام �ار د� � اور � �ك و� � � � � �ا �ہ �۔ ا� �رك و�� � ز� � 

   ذ� � �� �:   ���  ذ� � ز� � � � آ�ت

َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع ا�َِّ ِإَهلًا آَخَر َوَال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس  ﴿�ار�د �رى     ۔١

ُ ِإالَّ ِ�ْحلَقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق َأَ�ًما  )١١( ﴾ الَِّيت َحرََّم ا�َّ

 وہ �گ � � ا� � �� � دو�ے �د �  :�� � �ر� (ر� � �ے)

اور� �ن � �ر� ا� � �ام � � ا� � � �� � � � �� ۔ اور وہ ز� � 

  ��۔ � ا� �ے � � وہ � �ہ �ر ��۔

 )١٢( ﴾ َوَال تـَْقَربُوا الّزَِ� ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال  ﴿� ار�د �رى ��    ۔٢

  اور ز� � �� � � �� � وہ � �� اور �ى راہ �۔  ��:

�ار�د     ۔٣
�
�
�

ُهَما ِمائََة َجْلَدةٍ  ﴿ ��  )١٣( ﴾ الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

  ز� �� وا� اور ز� �� وا� دو�ں � � � ا� � �درے �رو۔ :��

   � � �ت �ا � ا� ��    ۔٤   �:� �ن ��
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َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت  ﴿

ُر َمُلوِمنيَ    )١٤(  ﴾ َأْميَانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

� اور � �گ ا� �م ��ں � �� �� � �ا� ا� ��ں اور ���ں    ��:

  � ان � �رے � ان � �� �� �۔

ا�د� �ر� � � ز� � �� �ن � � � ، ذ� � �ر �� � ا�د� ذ� � �� 

  � ��� �:ملسو هيلع هللا ىلص  �تآ :� 

َوُهَو َال يـَْزِين الزَّاِين ِحَني يـَْزِين َوُهو ُمْؤِمٌن، َوَال َيْسِرُق ِحَني َيْسِرُق  ((    ۔١

  )١٥(  ))ُمْؤِمنٌ 

:��   ٔ�   و� ��   ز�  وا�  � �ز��� ،��  ���  �  ��ٔ   و� ��   �رى  ۔ر

  � ��� �:ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت 

  )١٦())الزَّانَِيةِ  اْلَعُجوزِ  ِإَىل  َوَال  الزَّاِين  الشَّْيخِ  ِإَىل  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ا�َُّ  يـَْنظُرُ  َال ((    ۔٢

  �ر�ہ ز� �ر�د و�رت � �ف ا� �� د� � � �۔ ��:

  �:ن ���ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

  )١٧( )) َ�رًا ُوُجوَهُهمْ  َتْشَتِعلُ  �َُْتونَ  الزَُّ�ةَ  ِإنَّ  ((    ۔٣

ز� �ر �گ � �� � آ� � � ان � �وں � آگ � � � ر�   ��:

  ۔�ں �

 ا�ظ � ان��ہ � ذ�   � � ز� �ر ا�اد �اج � �  ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت 

   ��� �۔

  َوَأمَّا الّرَِجاُل َوالنَِّساُء الُعَراُة الَِّذيَن ِيف ِمْثِل بَِناِء التـَّنُّوِر، فَِإنـَُّهُم الزَُّ�ةُ  ((    ۔٤

  )١٨(  )) َوالزََّواِين             

� �ر ت � � وہ ��رى �� وا� �د اور � �ود�رت  ��ں �ور � �ح  ��:

  ��رى �� وا� �ر� �۔
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  ں � �� � ��ا�ملسو هيلع هللا ىلص ��� � � ر�ل ا�  ا� �س�ت 

:� ���� �� ��  �� �  

َلُه اْجلَنَّةُ ((    ۔٥ ُ َلُه فـَْرَجُه فـَ   )١٩( )) اْحَفُظوا فـُُروَجُكْم. َأَال َمْن َحِفَظ ا�َّ

ا� �م ��ں � �� �و، ز�� �و، آ�ہ ر� � � � ا� �م �ہ � ��   ��:

  � � ا�  � � �۔

�� � � :�� �  

 � �ر و � اور �ك و � � ان � ا�ں �� � � ���  �آن � �� و �� ا�  

 �� �� �ت درس � اس �گ �� �، � � ��ت �د ��ہ � �د� ��د و �ك �

 ا�ں � ان۔ �ں �ظ � �اب � �� ا� � � � � و ��ى اور � � ��ں ان اور

 � � � اور �� � �ات، و � � �، �  �ط �ت �م �� �� ا� � �

 � د�ت � آپ � �م �  �ط �ت � ۔�� �ار � �اب �� � � �� ا� �

 � �� ا�۔ �ا �� � �رے � ان � � �� ا� � ر� ڈ� � � � ا� اور � � �ل

� �م � �ف ا� �م �  اور �ت �ط � � ��ں � � �� �راج و �ہ � �م اس

  ۔�ك � �

ا�م ا� ا�اد � � � �اؤں � �� � ان � � ا� � � � �� � �ل � 

�، �ں اور � � �ح �ام � � ا� � �م ازدواج � � �رت �� �� � �ر� اس � 

 � � ا��  �� ذ�� �ت � ا�ى �ر � �ام � ۔
�

��� � � اور �� �رات �  ��

 )Homosexuality or Sodomy(� � ��  � ��۔ ہذر� ان �� � �ف ا�ر

  � ا� ا�از �� �، � � �� � �رے � ا�� ��  � � �� �:��ى � � 

  :�� رو� �آن 

َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأَ�ُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم ِ�َا ِمْن َأَحٍد ِمَن  ﴿  ۔١

   َبْل أَنـُْتْم قـَْومٌ   ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الّرَِجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساءِ ۔ اْلَعاَلِمنيَ 

   )٢٠(  ﴾ ُمْسرُِفونَ            
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� � �  ا� � � م � ار�ب �� � � � � � د� اور � �ط � ا� �م ��:

� � � � �؟ � �ر�ں � �� �دوں � �ت را� �� �، � � � � � � 

  �ھ �� وا� �گ �۔

رَبُُّكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َأَ�ُْتوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمَني َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم  ﴿  ۔٢

  )٢١( ﴾ َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم َعاُدونَ 

����رے � �   ��:
�
�
����رے رب � 

�
�
� � ا� ��  � � ��ں � �� �� �ا اور 

 ��ں �� � ا� �ڑ � �۔ � � � � � � � � �� وا� �گ �۔

  :�� رو�  ا�د�

 ار�دات ��ر � � ��    �،  � �رے � � ا�د� �ر� � �� و ��ى 

  � ا�ء � �� �: �� �ر �� �ف �  ا� 

  � ��� �:ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�

  )٢٢())فَاقْـتُـُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل بِهِ  َوَجْدُمتُوُه يـَْعَمُل َعَمَل قـَْوِم ُلوطٍ  َمنْ ((  ۔١

 �وا� وا� دو�ں � � ��: � � � �م �ط � � �� د� � �� وا� اور

  �دو۔

  �ر�ں � � � ��: 

�دوں � �ح � �ر�ں � � � � �� �� �� � اور � ر�ن �ب �    

 � � � �� �  �
�
�ھ ر� �۔ � � ا�م � �ام �۔ ا�ح �� � ا� ا�����ق، ا����

�� �  �� �ر�ں � � � �  )٢٣(� �رت � دو�ى �رت � ا� � � �� �۔

  ۔��ى � � �� �� � اس �  �� � اس � �� � � �

نَـُهنَّ  ((� ��ن �:ملسو هيلع هللا ىلص � ��   َساِء ِزً� بـَيـْ
َحاُق بـَْنيَ النِّ   )٢٤( ))  الّسِ

  �ر�ں � � � ان � آ� �ز� �۔  :��

�دوں اور �ر�ں �� �ح ا� � �ا� �رى ��( ز�)، �دوں � �دوں � � 

 اور �ر�ں � �ر�ں � � � (��) ا�م � ان �ں �ر�ں �  � (�ا�)
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ا�ں � �ام ر� �اس � � � � ��ے � �� � � � اور د� ا�� اور ��� �

ا�م � � � � � �  �۔ (Aids)�وہ � د� � � �� �ر�ں � � ا� � ا�ز 

� اس
��� ��

  � � � �ا� �� � �۔ � 

  :� روا� � �� � � � �  � �س� ا� ا�م ��ى � �ت  

، فـََرَأى بـَْعُضُهْم: َأنَّ َعَلْيِه الرَّْجَم  (( َواْختَـَلَف َأْهُل الِعْلِم ِيف َحدِّ اللُّوِطيِّ

، َوَأْمحََد، َوِإْسَحاَق،  َأْحَصَن َأْو ملَْ ُحيِْصْن، َوَهَذا قـَْوُل َماِلٍك، َوالشَّاِفِعيِّ

هُ  ْم: اَحلَسُن الَبْصِريُّ، وقَاَل بـَْعُض َأْهِل الِعْلِم ِمْن فـَُقَهاِء التَّاِبِعَني ِمنـْ

ُرُهْم، قَاُلوا: َحدُّ اللُّوِطيِّ  ، َوَعطَاُء ْبُن َأِيب َرَ�ٍح، َوَغيـْ َوِإبـَْراِهيُم النََّخِعيُّ

، َوَأْهِل الُكوَفِة.    )٢٥( ))َحدُّ الزَّاِين، َوُهَو قـَْوُل الثـَّْوِريِّ

و� � � � �رے � �ء � در�ن ا�ف �، � � را� � � � ا�   ��:

� �دى �ہ۔ � �ل ��، �� ، ا� اور ا�ق � �،  ��� ر� � �� � �اہ �دى �ہ � 

، �� � � � �ء � � � � و� � �زا� � � � ان � � �ى، ا�ا� �

  �ء � ا� ر�ح، �رى اور ا� �� �� �۔

 � � ا� � � �ا �ل � ا�ر �دہ �ام � �ا � � وا� � � �� � � سا

 و ا�ع � ا� �ے � �� � اس � � � � ا�ف � �� � �� � اس � �ص �ر

 �ا� و �ت در� اس �� � اس � � �� � د� �ور�ت � �ر � � �۔� ا�ق

  ۔� وا� � اس �ن �م و �ص � � � �� �� �
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:� ��  

ا�م � ا� �ن � � اور ��ى � � �ا� � � � �ت  �� ��   

 � ا� �ورى �  ا�� �ت اور ا� �� و  �، ��    � اس ��ع � � �� �� � 

  ��� ا�ار  � �ظ � ر� ۔

� ا�اف � �ف ا�اد � �ن � � � � وا�ب �، �ں � � � 

�ِز ��ت اور ا� � او�ت �ں �پ � ا� او�د � �ك �� � او�د � �ا� � ��، ان � 

  � � �� و�ہ � �� � اس آ�د� � ا� �� � �� ۔

 � ا�م � �ط �ت ا�ا � � � � �ت �ف اور �ت �� وہ �� � �

 �� � �م �و� اس � �� � ��ن ازاں � �، �� �ت � � اس اور � � �م

 اس �ف � � � دى � ى �ر � �� �� �� وہ � رہ �� � � اور � �ا� ��� � �از

 � �، �زى ��ن � د� �ار �� ا� ، � �و�ا ز�د� � � � � �ت �ف

 �رى     زادىآ �ق ا�� �
� �

  ۔�� �م � ��

 ر� � � � �ى �ى � د� �رى �ح � �ض �ى � ا� �� � �

 �از ��� � اس � د� � �� اور � ر� � �� ا�� �وز روز � �اد � ��ں � اس �،

 � د� دے ��، �از�، ا��، �ؤ� �، �زى ڈ�رك، �ا�، �ڈا، ���، ا��،۔ �� �
�����

 

،��
�
���

�
�
�
�  �از ��� � اس ��� � �� � � �رپ اور ا�� �ل � ا� ��ل، �روے، ار��

 �� �� � د� � �، �ف � اس ا�� � �� ا�� اور و� �ق۔ � �د� �ا�

 و �� � ذ� ��� ا� �د ا� � � �ت � اور � ر� � �� � �� � � آ�دى �

  ۔� � �� � اس ا�اد �� � �۔ � ر� � �� � ��

 �ح و �� � ا�م � �� � � � �، �ن �د �م ا� � � � �ں �رى

 �، �ہ �ہ اور �ام و ��� � � � �� رو� از � � �، ر� � �� � د� �ار

 ا�م وہ �ء � ا�ر � �آ� � �، � �ل � اس �� �۔ � �� � � � �� � �

 �� ��� اور �ہ �ہ ��، و �� �� وہ ��، �� �� � �ام � اس � اور � �رج �



  :��ى اور � �     ا�� �ت � رو� ��
 

14 

 � ��ہ ا�� � ا�۔ � �د� وہ � � � ز�� ا� �ع رو� از اور �ا �� � �م

  )٢٦(۔� �ت �ف اور �ف �ا � اس �، � �� � � اور � ر�،
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  �ا� �ت و �ا�
 

   �٤رۃ ا� :    )١

��� ىا��  ) ٢ �وت ا�ب ا���، ى، دار� ا��،، � � �� �    ٤/١٢٦:ص )٢٠٣٤(�� �،١٩٩٨ ، ��

� ى،ا�   ) ٣ �ن �، � � ��� �  ا�آن� �� ا�� ����، و��
�
   ٢٤/٥٨٥ :، ص ٢٠٠٠،� ا��ا����

4) http://lib.bazmeurdu.net 

5   )  http://www.reproductive-health-journal.com/about/faq/whatis 

6   )  UN Programme of Action adopted at the International Conference on 

Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994, Para7.2a.  

http://www.choiceforyouth.org/information/sexual-and-reproductive-

health-and-rights/official-definitions-of-sexual-and-reproductiv . 

 �ر،   ) ٧  ا�  دارا�  ا�ب،  ٣ص: ،�ن /١٨٧٥، ،����  �ا ا��� �  �  �  �،�  ��� �
�
 ا���   ا�ح � ���

 ��� �  ،ا�ح ا����� �
�
� ا����

�
� � �وت ، ص �،ا����� � ��:٢٥٧ /١  

�  � ا�دات ،ا������� ا�ا�   ) ٨ �وت  د� ، ا���  ا�ار  ا� دار ،ا�آن  ��� �   ٢٢٠ :ص��

�  � � ا��� ، �   ) ٩  ، ا���
�
�ت،ا���

�
�  ا� دار ا��� �وت �ا����� �   ١٢٠ :ص�ن - ��

١٠ (  �   ، �رى،�  ا��  �رى  ا�ج، ،�  دون  ز�ا�ارح  د �ب  �ق  ،١٤٢٢ا�ۃ،ار  �� ھ

   ٥٤ /٨:ص)٦٢٤٣(

  ٦٨ : �رہ ا��ن  ) ١١

  ٣٢  : �رہ � ا�ا�  ) ١٢

  ٢ : �رہ ا�ر    ) ١٣

   ٣٠-٢٩ :�رہ ا�رج   ) ١٤

   ٨/١٦٤:، ص)٦٨١٠(��، � �رى   ) ١٥

١٦ (  �  � �  �ء ا��� ���� �ل،�ال وا�ا� � � ا�ل � ،� �م ا���
�
 /٥:ص )١٣٠١٥(��،ا��� �

٣١٨   

،����� � �، ا   ) ١٧ ���  � ا��ا�� و ا��� ��� �� ، �وت ،�ب ���    ١٨٦ /٣:ص،ء ٢٠٠٢دار ا� ا�����

   ٩/٤٤:ص) ٧٠٤٧(�� � �رى ،   ) ١٨

١٩ (   ���  � ا��  �ب ، ا�� وا��� ���    ١٩٤ /٣:ص،ا���

  ٨١-٨٠ا��اف :  ة�ر  ) ٢٠
 



  :��ى اور � �     ا�� �ت � رو� ��
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  ١٦٦-١٦٥ا�اء :   ة�ر   ) ٢١

  ٤/١٥٨ ص: ا��،�وت،��ب ا�ود، �ب � � � �م �ط ، �ن � ا�،ا�داؤد،  ) ٢٢

  ٤/٢١٦ ص:�ن ا�ب،   )٢٣

  ٦/٢٥٦،ص:�١٩٩٤ ا��،ا��ہ،ا�ا�،�ب ز� ا�ارح،� ا�وا� و� ،� � ا� �،ا�  ) ٢٤

  ٣/١١ ص: )١٤٥٦(� � ا��، ��  ��ء ،ا�اب ا�ود، �ب � ��ى ،   ) ٢٥
26)  http://urdu.siasat.com/news/ 
 
 

*******************                             
 



 17  � �م و�� اردو �ا� و�� � � �اد�

  اردو �ا� و�� � � �اد� � �م و��
The Status of Tafsīr-e-Murādiyah 

Among Urdu Translations and Exegeses of the Qur’ān 

 ڈا��ءا�    

  ڈا� �ر�ت �ن 

ABSTRACT 

This is a historical fact that along with Arabs, rather more 
than Arabs, the Quranic and Islamic sciences were dealt by the non-
Arabs. After Arabic, the Persian language attained the status of an 
Islamic language, and great books were written in Islamic literature 
in Persian. After Persian, Urdu succeeded to hold the title of Islamic 
language. A great many works of Islamic sciences and translation 
and exegesis of the Qur’ān were rendered into Urdu by the scholars 
of the subcontinent and others. 

It is said that Urdu tafsīr began in the 12th century from the 
Hijrah. As Jamīl Naqī says that the first Tafsīr was "Basā’ir al-
Qur’ān" by Nikhal Shāh Jahānpūrī (114 A.H/1231AD), he points out 
that Ḥakīm Muḥammad Ashraf Khān was the first one who 
translated the Qur’ān into Urdu with some comments. Shāh ‘Abdul 
Qādir (1230 AH/1815AD) and Shah Rafi’udddīn followed him. 

However, Urdu translation and exegesis of the Quran by 
Murād’ullāh Anṣārī Sanbhalī, a disciple of Mirzā Maẓhar Jan-e-
Jānān, is rightly said to be the earlier work than those of Shāh 
‘Abdul Qādir and Shāh Rafī’uddīn. However, the first complete 
translations were of course of both of them.  

The Author of this research article, explores and discusses 
Tafsīr-e-Murādiyah and highlights its scholarly merits, which 
determine its status among the exegetical literature of the Quran.  

Keywords: Exegesis; Quranic sciences; Tafsīr-e-Murādiyah; Urdu 
Translations of the Qur’ān; Scholarly Merits

____________________ 

و �آن �،ا� �و��، �   آ�د�� ا�ل او� ��ر�، ا�م ، ا�� �م � و� ����

ا�م آ�دآف  �ڈرن �� ، ��ر�  �، ا��  �م�،ا� �و�  
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 �   ر�  �ود� �   ��ں  �ف  د� �   �م  �آ� �  �  �   �ر� �

� �� ��م �آ�۔ �آ� و� اوردو�ے ��ں اورز��ں � � ا� ��ع ��ت 

  ��� � � اردوز�ن � �م �آن � �م � �وا�� � �ا� � ���ك و� 

  �ور �
�

 ا��  �م  �آ��  ا��  � ، �  �د �   �و�د� �  ��  �  ���ت

دوز�ن � � ��� � � �� � � �آن � اور�ا�ا� ا�از�� ��� ��� ۔ ار

�   ز�ن  ا�  �م  ز�دہ �  ��   �آن  ��اور�م  اس  ۔  � �ا�  اّو�   � �  اردوز�ن

  ۔�� آ�ہ � �ر� �اور �رو � �  ��اد� � ا� ،�

�ر� � � ۔ ا�  � ��اور اس � �� � � � �و�ن �ع �� و�ن 

�و�ن � � ��� � آ�ز �د ��ى � آ�� �� �ا۔ �� �ر� ��� 

� ��ن اور�وراء ا�� �ء �اور�ر�ن د� � �� �و�ن آ� �وع �� � � 

 �� ���ہ �و�ن � ا�� �و� اس � � ا�م � �وا�� � � �وع �ا اور ا�

  �  �   �و�ن  ا�ا��۔ �   و�ن  ا� ���  و�  �ہ  � ��ت  آ�ز� �  ��

�ث د�ؒى � ا�ب � �� � �� � � � �ر�ن د� � �م �� � ۔ � 

�  ���   ��آ�ز� �   �ح �   و�ن  �م  اور �    ��ں � �   و�ا� �وح

  )٢(� �� ا�ا�ف � ز�ا���۔ اور��  �ِ � � )١(�ا۔

  اردو �ا� و�� � ا� � ��ہ

 د� � � ز��ں � � �ف اردو � � ا�ز �� � � �� و� �آن � � �

"  �آن � � اردو �ا� ��ت�دہ " ڈا� ا� �ن � ��،�� ز�دہ �� ا� � � � 

 )٣(��د �۔� ��ہ ا�را�ت ا� �ار �رہ  � ان �

  او� �ا�

 ۔ �  � �ء � را� ا�ر � ��� � �١٨٨٣ �� � � اردو ز�ن � � �� و� � � 
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  �ہ و� ا� ا� � � �ى اور ا�ا� دور � اردو � � ز�دہ �ق � �۔�� ��� �� � �

)اس � � �� �ر� �� �  ھ�٨٤٩ �ِ �اج   (� �ر� �� � �� �۔�ث  د�ى 

 �� :  

 ا� � �اب �ا��ب �ن � �� و � �مھ � �� د� اردو � ١٠٨٧� " �

  "و��

 ھ � �رہ �� � �ا� �ا� اردو � �م �۔١١٠٩اور 

 ھ � اردو، �� اور �ر� � �ط �� از �� � � �۔١١٣١ 

 ۔ھ � �ہ �ا�در � �� و�ا� �م(�� ا�آن١٢٠٥( 

  �� �� � � اور  اّو�  ، ھ) � �ب ��١٢٢٢ � �� �ن(م� اردو ��

  � ۔ �� �اردو �ا� ِ �آن �ر 

  �ى � �ر اُردو �ا� ا��

۔اس � �ہ � � ا� � � دور �آن � �ب ِ �ا�  اور ا�� � � را� � 

  � دور � �  � �� ، � � �ح ا�� ا� �� و�� � �ف ��ن � ، ا� �ح ا�ن 

ا�ن اس �ب � ر�� � �ج ر� �  ۔ � و� � � �ں �ں ا�ن �� � �ارج � �� � 

 ۔ ا� ا�ج  � � � �ب � را�� � �ج ر� ، ا� ���ں �� � و� � اس ا�� � 

�ى �ى اردو �ا� � � � ا� �۔ اس � � �ف اردو ��ں � �� �ورت �س 

  ۔ر�� ا� �دار   �ى  ادب اور اس � �� � ان   �� � 

ء � �رٹ و� �� � � ڈا� � �١٨٠٣ل ڈا� ا�ز �روق ا�م اس � � � �� 

ء) � � � � ء � ا� � � �، � اس �ى � آ�ى �ا� � ��� � � ��١٨٤١ (م 

 �۔ اور � �ا� �� ���٦٤ى اور �� ا� � � � �ا� �� �۔ اس �ى � ��

� �اب �� � �ن (م  ان �،�� ِ �ا�ش �دار ادا �  �� � �ر�ں � اس  � � 

 (م١٨٨٩  ا��  ر�  �ہ (   ١٨١٨ء  ��(م )ء  �ا� ���   ١٨٩٩اور  ء)  �ا�  ا��  اور � ا�

� ا�ا� ، �رہ � ، � � �رہ �� ، �رہ �� ، �٢٢وف �۔�وى �ا� � �اد ��
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   ، �رہ �  ٣٠، �٢٩ �وہ �رہ اول اور،�ت را�ا�رہ ق اور�رہ �د، �رہ��،�رہ �ہ، �رہ ��ٰ

  � �ا� �� �۔و� �رے

ا� �ح  �آن � ��ا� و�ى ادب � � ��ار � آ� �� �، � � �رِ 

ب � � ر� �۔ اس � �ان � � دور ا�� �� �ى �ى اردو �ا� � �� 

  � �ا� � � �ف �اد  اور  �ى � � �  �ا� � � ، �� آ�  ا��ز�دہ ا�از

�� �آن � �  � ) ء ١٩٠١( ا�ا� �ا� � �ت د�ى۔ اس �ى ��ا�ر �  ��

  )٤(�ا� �� �۔ دو را� ء � ��� و� ا��ن �١٩٠٥ ا� �،ء � ���١٩٠٢ اور 

� �ا� � �، � � � ا�� �� �آن � � � و��  ٨٨اس دور � 

  :� �ص � �� ِ ذ�  � �� � � ۔ ان �

  ا�ف � ��ى :�ن ا�آن ���    

   د ا� :�� �آن� ��� 

  ا�ا�م آزاد : ��ن ا�آن��� 

   ا�ا�� �دودى :� ا�آن ��� 

   ا�� در� آ�دى :���ى� ���  

   ا� ا� ا�� :���آن ��� 

   ن � � �وى :� ا�آن��  

   ا� � �رآ�دى :�� ا�آن  

  � م ا� �و� :م ا�آن� 

  ا� : �ض ا�آن� � �� 

   م ا�  :�ا� ا�آن� ��� 

   م �ہ ا�ز�ى �� :�ء ا�آن� 

  �� از �ء ا� ا��ى � �ى :اردو 

  ت �درى��
�
ٔ��ت �ت۔� ا� ا�ا���� ��ت ��

�
 �ا����
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  ادر� ���ى���� :�رف ا�آن  

� ) ء١٨١٥ھ/١٢٣٠ء � �ہ �ا�در(م ١٧٩٠اردودا�ہ �رف ا�� � �� اردو� 

�آن  � ��)ء١٨١٨(�ان � �� �ہ ر� ا�� ،  �� ا�آن � �م � �� و�ا� � 

�  �� �    ۔�ا�م  �ادا� ا�رى �  �� )٥(دى  � �ظ � اّو� ��ف �ہ ��

ء)� ��ادى � �� �آن �� �رہ � ��� ١٧٧٠ھ/���١١٨٤ � ۔ ا�ں � (

(� �ر� ر�� �ر � � ا� � ء) � ��١٨٣١ھ/�١٢٤٧ �� ��اد� � �� (� 

 )٦(� ��۔ �)

  م��� واور  �رف  ��
 (م �اد�  �  ا�رى �  �ادا�  � ١٧٧٠ھ/�١١٨٥ � ��م �ہ  ۔)٧(ء)

� �رے  ان � �ا���  � �� � �ت �زا��ن ��ں � � �۔ ف��

�  �ر�ڈا�� ��  �۔ اور اس � �  � ز�دہ ��ت �  � ��ہ �ر��ش �

  )٨( � � وہ � � � �ں �ا� � ر� وا� � ۔�اردو� اس �ر�ا�  ادِب 

 �� دو�ں � آ� �� � �� ،   �ہ و� ا�  �ہ �ادا� ا�رى �ث د�ى�

�� �ا� � � ۔ �ہ  اس �رے �اور�  �  �  � �رے � � �� ��ت �ا�

� اس  )٩(ھ �� � � ١١٨٤و�ت ،�� �ادا� � �ا� � �رے � ��م � ���

�ہ �  �د� � ھ � � �� � ۔ �١١٨٥ �� ان � � � �  � � �� � ا�ن 

  : ���  � وا�  �رت  اس   ا � �� ا�م ���ادا� 

"  �  �  �   ��م  �م  �٢٤ �   �ى ���   �رہ  �ل  دن �  �  �ر�

��")١٠(  

  اور ان � �ر � �ہ � د� ��� ۔ �� � ��م ����� ��ان در�رِ  �

   �رف  ، ز�� �� اور �م��اد� �

�ف �� �رے � ��رت ا�� � ، �� � �ر� �م �ا� � � ��اد

� �� �ہ آ� اردو��  � �رے � ا� � � در�ن ا�ف ����� � اس ��� ۔ 
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 �آن  ا��اد ��   �ا�در�  �ہ ��   ۔  ��ذ� �  ��   �ا�در�  ��ہ �  ��  �

ھ � �� � اس � ١١٨٥ھ � �� � ��� اور�ہ �اد� � �� � � ١٢٠٥

�   اّول ��   اردو� �   �آن ��  �   �ادا�  ۔�ہ ����� �  ��   � �اد�

��١٢٥١   ھ ��  �   ز��  و�� �   �ت  ، ����   �آن  �ا�در��� �ہ

  �� � و��۔ اس � �س ���� � ��اد� �  اور�� �� ��
�

 �
��

 
�

�� �� 

اس � � ��  )١١(� �ر�ں اورآ�ں � �� �ہ �ا�در� �� �آن � ا����� 

  �م  � � ��ل � �اد� � � �� � ۔

  � � �� و�ت

  ��  �   ����١٢٥١اد� �  �   ��م  اور ھ  ا�� �  �   �اس �  اس

��� ا� �� � سا� ادب اردو � اور�ر�ِ��� � � ت�ر��آ� ۔ آ�زِ 

�   ��د�۔)١٢(ر� �   �ذ��ت  ت  روا�  ا�ا� �   �� �،اس ��  �   � اس

   �رذ� � � ��� ۔� �� � � ��ت  ا� � � � اور� �� � � � ۔

�  �  ��   �� ھ�١٢٤٧ ��  �  � � �  �  �   � ا�  �  ا� اور اس

  ا�� ��ر� � ��� �� اس �� � ا� � ا�� �� � ��  �و� � � ،

  ۔ )١٣(�اردے دى ���ى �دى اور� ��ع 

�� � �� �� � ���ہ اور�رى اردو��رى ا�اً �ر�� �ى �ى � 

  اوا� � �   �وف �   �ا� �  �  �   ا�  �اد  ��ہ  �م  �ل �  �  �  ��  ��۔

�ا�م ���� (�ا� � �ر� �م � ) � ��د�ر� ��  ھ�١١٥٨م��٤١ادى

  )١٤(� � اس � �� �ا�ازہ ����� ۔ � �ف �رہ � � � �� � ۔

   ��� � �رى �

 � �� � �  �آن � � آ�ى �رے � �� ۔�رت �� �  ��اد�

�ب ��ر�  ،  اس �ت � �� �ت �ہ �اد ا� � �رۃ ا�ۃ � �� �وع �دى �

 � �ر
�

�
�
����

روا�ت � �� �� � ، � ��د� � � � آ�ت � � ہ� ِت � �ا� 
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� ار�د� � �� �� اس  )١٥(�ت �ہ �� � ا� ���ت �زا��ن ��ں 

  ۔� � � �د�

   :�� ر�از � �ى ��ت �

ا�ں (�ہ �ادا�) ارادہ �د�� ��م ا� ��ن �ى ۔۔ � �� و " 

 درا  ��ں)ا�ں  (�زا��ن  ا�ار��  �ت  ا��  �د�� �  ،

 ا�  �ل  �  ص�� �  �   �وف  او�ت  �د۔ �   ا�ن ��  و

  )١٦("��دا� و�ذ�و�ا� � � ا� �� � دا�

:��  �ت �زا�ن ��ں �ر� اوراردو� � ��ز��� ، �ا� � � ��� �  

    ۔�  ت � �ے �� د�ت د� و� �۔ � �� ا�  ��� اور وہ � ���� ، � �دا�� و� 

اس � ا�ب ��ر�� �� � �ت ذ� � � آ� � � ��ا� اس ��� 

 اور ا� ِ �ورى � ، � �  ��ں ��� ر��۔ �ن ��ں  �زا اور � � � د� � �ِر ا�ء 

ا�ں �  ، �ں  �  �ل � � �  �م ��د� �  �ہ �ادا� �� � �  ا�  ��  �� 

�ے �� � �م  � � ۔ان � ��ں � �� ��� ان � � � ِ د� � �� �ا�م د� اور

� � � �۔�ت �زا�ن ��ں ان ��ں �  � �م)١٧(��ث،�دا� اور�درو� 

 ر�   دو  ا� �   آپ  ۔ �   �ر� �   ادا��  �ى  ر� ��  �  �   ����ں �  �

��ں � � ، ��ں اور�ں � �� � آ� ���� � �� � � آپ ��ں 

  ۔ہ ��ر� �� ا�ر� 

�ت �ن ��ں � �� �آن � � � ��ں � � �و�ں � �ذ ا� 

  � روا� �ور�� �۔ا�ن �زى ،� �  ��� �ل � ذر� ���ا�  ا� �  ��

� �� �  اس � �و� �و� اور ا� ��� � ا��ل � و� �����ں � �ب �

�� � � �  ور� � � آ� ا �� �  � �ب ��و� �� �  �آن��� � 

� ��  �    ۔ �  �    آج  � ��رى  ۔ �   �ل  �  ��رت �  ،   آ�� �  �



 24  � �م و�� اردو �ا� و�� � � �اد�

�ى ��ں � � آ� � ��رت ا� �ح �ب ا� � اور� � � ���� �اور�ت ِ

   ۔ �ر� �� � ا�ح �

� � � �  

 ز�دہ  �   اور�ر�  �وا� �  ��  �  �  �  �   ا�  اردو� �  �   ا�  �اد �ہ

 ، � �  ا�اد� ر� وا� �� �آن � آ���ا� ز�� � ��آ� �ط ���

  : � ا�ب � �  �� � � 

�ہ �ر ا�وار ، � � � � �ہ ��ملسو هيلع هللا ىلصا� � � � ، �ت �ر�ل ا�" 

 اور��� �� �� ��وے  � � اس �� � � اوراس � �� ��� � � �ہ

د��، ��، آ�ت � اس � ��ں � �وم � �وے ۔ � � ، �� �، ��� ؛   � � 

  )١٨(۔" �، �� �، �� �،� �� �اور�� � �� � �اب �� ر� 

 "اردو�� ار�ء � �ء �� " �و�ڈا�ا�ب �درى ��م �اس �ا� � 

ء)� �١٩٦٦ �ش ا�� � �ن �� � ا� اور��، ڈا�� ا��م � ��(� �ہاور � 

  : �ا� � � � � � � آپ � � و� � ���� �

   ان � ا� �ح � "  � � �� � � د� � �م �� اس ��

  )١٩(۔"�م ���، �در� اور�م آو�

اردو� د� اور�ى ادب � ��اد� � ا� � او� و� اس � او� � ۔ اس 

 �ادا� �� � �� اور�م آد� � �آن � � � � ذوق  � ا� �دو�ا� �ہ

�� ، � وہ �ت �ا��� ۔ ا�ں � ا� �� وا�ں ��ى اور�� �ں � � ا�

�آ� �اس �ح � �� � � آد� � ذوق � �ا�۔ ا�ا�ور� �ى ادب � � 

، � �� اور � �� � �� ر� �  � �ں � و�ل � اور � � �ز�دہ ��ں � آ�� 

  اور � � �ب ا�  � ا�ر� � � ۔  ۔د� �� � زور� � ز�دہ   
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  ا�ب � ��اد�

ذ� � ��اد� � �� � �ر��ا� ا��ت � � �� � � � اس 

  �� � � : � ا�ب � � 

ٔ� ت�ر � �
�

  : � ��وع �� � � �� �ر�� �  )ُلونَتَساءيَـ َعمَّ (  ا�

  " �  �  �  ،  �  ��  �   �م ��  �   �رے �  �   ���ں �وع

�د�� �ا�اورروزى اور� �ح � � � اور� وا�� ��� 

�   �ت  وا�� ��  �  �  �  �   آ�ت �  � ملسو هيلع هللا ىلصاور�ن

� �رے � � �رت � � ، � � �زل �� ، اس � ��  ۔� � 

� �ت � ا�م  آ� اورا� � �� اورآ� � ا� �وف �۔

ا� �� � �ف � �ى � � � اور��� اور� � � ملسو هيلع هللا ىلص 

 �د �   �ى  �ا�  آد�ں  �رے �  �  �  �� �  ��   اورا�ن ى

 �   وا� �  ���   �ى �  ��   ا�  �۔ �  �  ��  ���اور�

  )٢٠(۔ " ���اور�ك � ��� �ف � ��

  :� � � �ِ �  �ت �ا� �ح ا� اور �  

�  �  �   �ن �   اس  �ر���� �   آد� �   و� �   �ورد�ر�� " 

��� ۔ وہ آد� اس و� ��� ۔ �� � � �، دا�� ��، � 

��� �م آ� �، �اروں دوا�� ، � ��، ����، � �م � 

آ�، اس راہ � � ��ر، � ا�را� ا� و� � آ�ت � �ف � 

  )٢١(�� � "۔

   :ت درج ذ� �د ���اس �� 

آ� آ� � � آ� اس �� � � ��ت ��ہ �� ا� اردو�رت ��  ۔ ١

  : �  ہ� �رف �آ�ى � ا�ر  �رہ ل�۔ اس �  �د� � 

  " أَنـَْزْلَناهُ ِإ�َّ :"���� ا� �� اوراس � �� � �آ� ا�ظ � �   "
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�غ و�ر� ا�ب � � �ں اور�وں � � آ� ا�اج � � ۔ � ا�ب    ۔ ٢

� � �ت �ہ �ادا� �� � �� �� � اور�ل � )٢٢( �  �ا�

   �� �� ۔

�ہ �� � �وں � �ار��م � �� ۔ اس � �ت اور� � �� ��   ۔ ٣

  :� اس �ا� � ر�از � � ا�از �ا��� ۔ �� 

 ����� "َوالنـََّهاِر ِإَذا َجتَلَّى " �  �   دن  ا��رى  ،اور��� �  رات

  )٢٣(۔" �دور��� ۔ � رات اوردن دوآ� �، دو��ں � ، دود� �

  )٢٤(﴾ زُْلزَِلِت اْألَْرُض زِْلَزاَهلَاِإَذا  ﴿ا� �ح �رت ِ ز�ال � آ� : 

  � �� � ر�از � :

  " ۔� و� � دى �� � ، �� �� � ز�"

�۔ ان � �ں   �ظ  �� � ا�ا� �م � �� � �ہ �� �م � ا�ام �   ۔ ٤

�� � ا� ��ر�ں � � آ�� ، ���ل ا� � � � اس � ز� � � 

�ا�ر� � اس � ذ�� ���اورز� ���۔ �ں ا� � �م اور�ا��ا�ع 

  � ��اورز� � �� ��، �� � � آ� ��۔

اّو� ��� ا� �� اس ���ى دا�� اور� � �� د��  ��

  اور ا� �� ِ ذ� �ر �� � ، � � آ�  وا�  � � �� اور � ��م  د� � ۔� �� � ۔

  �� ��ت �  �

  � � ز�ن �� �ى   اور �،دہ �

� �  � ِ �ب ا� � �ض �   ��م ��ر� اور �� � � �� وا�ں   � 

� � ِ ا� ا� �م اور �م �  �د� � اردو ز�ن �  ڈا�  �  ا�  � اور ز�د� �وش � � ،�

 �� اس و� �  ز�ن آج � اردو اد�ت  � �و� � ، � � �د � � �م � وا� � ، � ۔
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   : �ر�از � �� � �� د� �ا� 

� اور � � �ہ �� � ، � �او� � ا� � و �م � � �رے � "

� � ى ز�ن(اُردو )� � م �وا� ۔اس �ر �ادا� ا�رى � �درى 

�ى � � �� �� � ،�� � � اس � دل � ا� �ك �م � �ن 

  )٢٥(۔" � � اس � دل � ا� �ك �م � �ن �،ز�ن � ��ں � �ت 

 �ا� � اور ا�� ز�� � � م � ��ت � را� � ۔  اور ا�  �آن � �بِ 

   :ا� اور � � �اس � � � �ے � �ن  � ا� �ا� � 

  )٢٦(" ا� �ى آد� � �� � �آن �� � "

  �م ِ �آن � آ�ہ �� �� � ا� اور � �ں ر�از  � : 

اس �م � � � �م �� � �� ��� � ا� �� � �م � " 

���� �� � دى � اول وآ� د� اور آ�ت � �� � � � ز�ہ ��، 

  )٢٧(۔"� ��ب و�ب ،� ودوزخ � � � 

  � ا�م  ذ� � �اد �  آ�تاور�� ،� �رت � 

  �   ��اد�  ��را�� �  ��  �  �  �   �  ت��  �ت  اس  آ�ز� �

� � � �� ۔ �ں اور�وف � � � �� � � �ن ��  ت�رز� ِ � �ا� � � � 

  ۔ � � � آ�ت � ۔ ��� � و�� � � � �  ت� �ر

  :� �  �رہ � � آ�ز � � �ں ر�از  

� � � � �زل �� اس � �� آ� ا� ہ  � �رے � � �ر" 

�   �ت  �ا� �ف �۔ � � ا� �� � ملسو هيلع هللا ىلص��� اورآ�

�   � �ف ��    �ى ، �  �  �  ��  �  �   اور� ���

�رے آد�ں �ا� �ى � �دى اورا�ن �� ����اور� �� � 

 ���  �   ���اور�ك �   وا� �  ���  ��  �  ��   ا�  �۔ �

  )٢٨("� � �ن �دى�ف ��اورآ� �آن �� � ��۔ آ�ت 
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  �ن ر ��� �

� �ر�ں �  �� ، � � � �ن � � � � ا�م � � �� ِ �ر ��اد� �

  :� ��  ر� از� � ه�ر� ۔ ا�ا� �ن �� �ا�ر� �� � ��

���� � ار�داور� � �رت � � اس �رہ � ا� �� � �ن "

  )٢٩(۔  " اور� � �� � وا�و� �ورد�ر�� �

�ف �ت اور�وف  ، � � � �ر�ں � �ن � �ا� � ا�م � ���

��  �� �اد � ذ�
�
  ۔ �� � � ��ا��

  �ا�ت اور ��ت � رد

� � � � � �ں �ں ا�ن � �� دراز �� � ��ے  ا�� �ر� � �آم �

�  ۔ �  و� � � ، ��ت و�ا�ت � � ا�� ��  �   ا�م � � و��  � � �� � اور

ان � � ا� �  �ں   �ہ �ادا� �� و� � ا� � را�� � � �� �ا� �� � ۔ 

 را� �ع �   ز�� �  �ا� ��  �د��  ان �  اور ��ت اور�ا�ت � ذ��� ��

  : �۔  ا�ح � �� � �

  )٣٠(﴾ َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلىٰ  َوا�َُّ ْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض الَِّذي َلُه مُ  ﴿

  �راج � آ��ں � اورز� � اورا� � �� � ��۔�   ��:

�� � � � �:  

 و� "  اس  �۔ �  �   �ا� �  �  �  ��   ��ا� �  �ت

�د�ں � � �۔ �د�ت �� � ا� � � د� �د� �ل � � 

، �و�دو � �ف �� � � ، � �� �� � ، �� �� � ، 

 � �گ �ن �� � د� � راہ �ڑدى �، � اب اس ز�� �

�   �ت �   � ملسو هيلع هللا ىلصا�  ا�ں  �م �   د�  �۔ � ��   ا� �

 ،��  ،�  ���   ر� �   ��وں ،�  ��   ��ہ  �وں �  �ڑد�

��، ���� �د�ى، � � �، او�د� �، �ل  �
�
� د�ا�، د�ہ �� �۔ ���
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 �و �   � �ى، �   ان �  ��  �   �و�ہ ��  ،�  ��   �ن،  ز� ،

��� � اور� �� � ��دو�رت � �� �۔ � �دا� � � 

  )٣١(۔"� د� � � � �� �

  ���رو �  اور � � � 

  � � ، � �  وہ � �� اس � ا� �� � �� �� � ه  � � � �رو � � ا�از 

، � � ا� ا� دور  ا� و� اور �اں �ر � � �ار � د�ب � ۔� �اد� اس �ظ � 

� � �ورت � ۔اور � � ا�ا� �  ا� �م  � � �ِ �م � آ� � � ��ں � �ب ا�  

  �وع ��� � ۔ آ� د�� � � اس � � � � � �ى ادب � �� �� �ِ �م 

اور� آ�ت � ��� �ت � � � � �� ��ت  �  ��� �اد�  �

�  �    ا�وزا�از�  ۔ �  :   آ�ن )٣٢(﴾ هسَّرَ يَ َل يْ مثَُّ السَّبِ  ﴿ �� آ�� �  )�دى �راہ

 ا�ا  ا �� �   �ں   � اس  �ن � �م ��  �، ���   �در� �  �   ا�ن �  ��   ا� �

������� �� ا�از� د�� � اس �ح �� �� � � �م ��� � ا�� 

  ۔ ز�� � �م �ا� اس � �� � 

 :�ر�از�ہ �اد ا� �

اس � او�آ�ن �دى، � آد� ا� �راہ � � � � ا� �� � " 

 ۔ ��ے   � �ا�ن �وے �   �رت اوراس دل � � ا� �� �

 اس � � � � � � � وے   �، � � �اورراہ � � ��

آ�� � اس �ں � � � ر��� � � ا� � راہ � آ�� 

 آ�ن �دى۔ اول �و�ں �  � �� ��۔ �اس � او�� �ح � راہ

 � � �  �   اور� � �� �  �   �ر ت  �ا�� � �  � ��ت

�ت �ا���۔ �� وا�ں  �ر�� زور� � �ت � � ا� �ت � ا�

  )٣٣(۔ " د�� د�ں � �ر� ڈال دى ، �ں � �� � دودھ �ا�
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  ��� � ا� اور �  ا� �ح

�ا� �� � آد� � او�� � راہ � � راہ آ�ن �دى، �ں �ں " 

�ا �� �� � � �ا�� �� � د�� �ش � ��� آ� آ� �� � 

� �وں � ��� �� دودھ � � �����آ� آ� د�� �وں 

ان �وں � �وں � �ش � ��ا��وں � �ا�� � وا� 

� � �ح � راہ آ�ن � ان � �م � �دت �ان � راہ ور� ��م ��، 

��ى ��ى ، � �ڑى، �رت ، ��ر، �� � �م � ��� � � اور�ح 

 د�� �ا�د� ، �ا� � او�ا� ا� �ح �ح � � � �

� ر اہ آ�ن �دى، �� راہ �� اس راہ � آ�� � � ر��د�� 

 �ا� �� � � � � �دى اس راہ � �رت �  �ے اور� راہ

  )٣٤(۔ " ��م ا� �

  �� اور �ہ ��

  �  �   �ادا�  �ہ  د� � ��� ��  �   اور�  دا��   �ى �  ،  اّو� �

 اس   ۔ � �  �  �   �ا� ��  ا� �   اس �  �  �   ۔ �  ��  �   ا� ���

�  ��  �   د�ى  �ث  ا�  و�  �ہ ���  �  �   وا�  �ت �  �  ��  �� 

 اس � � ا�� �� �  ���م �آ�� اور��اد� ا� دور� �� دى �  ۔ � 

، � � آ�  � � � ا� اّو� �� � �� و�� �� �� � �ر� ��� 

  وا�ں � � � راہ � �م د� � ۔
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 :�م  ��ِ 

� آ�ى اور ��� �ب �آن � � �� � ا� �  �وں � رو�س   �� ا� �رك و

 اس   ۔ �   �   اور �    ا� �� � ا�   و����  ا�اض ِ �   اوراس اور�� �ا�

�� � � �� ا� � � � �ق ر�ى � �م � � اور�ا� و� ِ �آن � � 

  � �ا�م د� �  ۔� �

 �� اور ���   ��اد�ن و� ا� � ��ں �  �آن � � ان �ر� اردو ��ت � 

�� � � � � اس � � � �  � � اس � � �آن � �� اُردو �� � �ا 

� �ہ �اد ا� � �� و� �ہ �ا�در ��� �۔ � �  �� � � �� � د�  �  � 

 ۔ �� � �� اس � ا� �ل � � � �۔ اس � ا�ب  �آن � � ر� � 

 اور �ں � �ك �  ۔     ، �ہ  �� ��  �� ان  �دو�وں � �� � �م � ا،� 

   � ان � �د  �  �وش  �� �۔� ��� � � �
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 �ا� �ت �ا� و
 

  ۔ ١١٦:ص، ء �١٩٩٤ ادب،�ا� اردو �، ڈا� ، ��، � �    )١

  ۔٩٣:ص،ادارہ �ت ا�� ا�م آ�د ،�� � �� �آن، ڈا�  ، ا�ز �روق ، ا�م    

  ٩٤ا�، ص :  )٢

  ۔٩٢:ص، � � � �� �آن  )٣

  ۔  ٨٠:٨١،�� � �� �ا�،ص: �آن � � ارد و �ا�،ڈا� ،�� �ا� �ف ا��   )٤

  ۔ ٤٣٥ء، ص: ١٩٦٠اردودا�ہ �رف ا��، ��ر،   ) ٥

  ،�� ��ر٥٠ص:ء ، ��١٩٨٦ہ �ا� �آ�، ، ��� ،��� ،��  )٦

  ��،�� �ا�   ٧٥:  ، ص��ت �ى، ��� ، �م � ،�دى  )٧

  )��١٤٠١ۃ ا�� ، از �� �زا�ا� ، ا�(  )٨

  ، ا�� � �ؤس، د�٢، � �٢ر� ادب اردو، از ڈا�� ��، ج:   )٩

  ��٣٢٤اد� ، از�ہ �ادا� ا�رى � ، ص :   ) ١٠

  ١٠٧ء، ص :�١٩٨٢آن �� اردو�ا� و��، ازڈا���رى، ��  )١١

  ٢٢٠، از��رف ا�، ص : ��٢ہ �� �، ج:   )١٢

  ٣٠٥: ،ص�و�ن � و�� �� از ڈا��م ا��  )١٣

  ٢٥اردو��(��ت)، ��،� �ى :   )١٤

 �ت �� و�� �  � � ��زا � �ِن ��ں �دات �ى � � �۔ آپ � �   )١٥

   �ن  �ن  �زا  وا� �   آپ  �۔ �  ���   �۔  اور�� �  ��  �   در�ر �

� �� � � � اس � � � � �پ � �ن �� ھ � � �زا � � �ا� � ١١١٣ھ � ١١١١ر�ن ١١

�، �� �پ � �م �زا �ن �، � � ان � � � �م �ِن �ن ر� � �ام � �ِن ��ں �ر 

� �ہ �ا�� �درى � �� �، آپ � �ا�  � �در��ا۔ آپ � وا� �زا �ن � � 

� ۔ � � � �� � � �رك � � د� � �رہ � �� اور �� � � و �� � � �

ا�ا�ں � �� � �ں � د� �  � ا�ا� � �ر� � ا� �وج �� � �ہ �� � دور �،�د�ہ 

� وزارت � �� �� �ا۔ � �ں � �� ا�ار آ� � �ں � � ا��ت �ا �� و�ں 

 و �� � �� �� �ا، � � �ا � ا� �وج � �۔ اس دور � �ء ا� � � �� ���

��ص دو �ل �� �ں � �ہ و� ا� �ث د�ى اور�زا � � ��� � � ��ں � �� 
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�، � �ں � � و � � �� �۔�ہ و� ا� � ��اد � � �� �ہ �ا�� د�ى اور �ہ 

 �ى � � � � � رات �رى � �١١٩٥م  7 اور ا� �ح� � ��دہ �ل د� �۔ر� ا�� � د

، �� ا�ا� � � �� � �� داغ دى ��ن �  ��� � � ۔ا�  آد�ں � �  � �� �

� � �ر زور زور   �� �، آپدس �م � � �دت � رات �۔اور � � آپ � روز ز�ہ ر� اس 

��� ) � �� � اور وا� � ��۔ ��
�
�� ������� ��� ،������ 

�
���
�
����� �����

�
��    ۔(�ٓ

، �آن و �ت ��� �ر �آن � � �� �ا� ��ت �ى از��� �م � �دى  )١٦

  ۔ ٧٥:ء   ، ص١٩٦٦ھ �� ١٣٨٦آ�د

  ۔   ان �رگ �� � �ا� � �� �ر � �و�د �� ��ت � �   )١٧

  ��٣٢٤اد�، ص :   )١٨

  )۔��رء��١٩٦٦ �ش، ا�� ��ن،۔اُردو �ا�، ڈا�� ا��م   )١٩

  �٦٠ �اد�، ص:  )٢٠

  ٥٥ا�،ص:  )٢١

� : "  �۔ آپ � ���ہ ��ى � � �۔ �د � ��ا� � ا� �م � � ا�ن اور � ا�   )٢٢

�ا� � �رگ ��ن � � � � در�ر � وا� �� ۔ آپ " �� �ں � اور � �� � ��

د� � �ا�� اور� �وان �� ۔ �ں � دور آ� � � و� � ا� �ہ ا�ا� � �راج � اور 

� دن �رى � �رج � �ٹ � �� � �ا� د� � � آ�د � � � آ�د �۔ و�ں � � � 

�  � � �و�� � ��اہ ڈا� �رٹ و� ���رے ۔ ��� � �در � � � ان � �رف 

۔ ا�ں � � ا� � �� � �زم ر� �۔ اور � �ر درو� (�ر�) � � �  �ا� � �ا�
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 اقلعتت یک ونتیع

Nature of the Relationships between Federation and 

Provinces in an Islamic state for Internal Solidarity 

 ڈارٹکاحظف دمحم دبع ارلنٰمح


 

ڈارٹک ایض ء ارلنمح


 

ABSTRACT 
There is a dire need of an experienced and authoritative 

mechanism in the polity of Islām in order to run the affairs of the 

state in a benefiting manner. This mechanism divides the state into 

different regions and provinces so as to carry out the affairs of the 

state in an organized way. 

These provinces must be founded on some administrative 

basis, not on racial, lingual or regional grounds. It is necessary that 

these units are autonomous as far as authority and power is 

concerned. It will help eradicate parochial differences and 

strengthen integrity of a country. It is essential to keep up and 

safeguard the freedom and the rights of these units. We can get our 

desired objectives, if legal and constitutional safeguards are meted 

out to these administrative units of the state. 

According to ‘Allāmah Ibn Khaldūn’s point of view, it is 

imperative to strengthen a state instead of expanding it. There must 

be small but integrated autonomous units of the state. Such division 

helps these units to progress and prosper. 

The golden principle of power distribution is in vogue in all 

eras, although its structure has been different and varied. In this 

article, we are going to view the structure of distribution in the 

perspective in an Islamic state.  

Keywords: Federation, Provinces, Islamic State, Internal Solidarity, 

Units 

____________________ 

 وجرہٓاابد ،اپاتسکن ااٹکم ارنیج نشیمک امڈل اکجل ،اٹنٹسس رپورسیف 
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 اکی اعترف رمزک اور وصےب

اعمرشہ ےک ااظتنامت وک وخش اولسیب اور اکایمیب ےس الچےن ےک ےئل راییتس ااکویئں وک یسک یھب 

ںیم میسقت رکان انزگری ارم ےہ۔ ہی اخص ااظتنم اترخی ےک ادتبایئ ادوار اور  اج ت ہبعشفلتخم وصحں اور 

ےہ  رقون وٰیطس ںیم داین ےک فلتخم العوقں ںیم اانپای ایگ۔ اس اخص اوصل ےک سپ رپدہ ہی ہفسلف اکر رفام

ااظتنیم سج ےک تحت ااظتنیم دعتسمی ےک ےئل میسقت اایتخرات اک اظنم اانپان رضوری ےہ۔ رفموہض ہی ےہ ہک 

رنیشمی سج دقر زایدہ وھچیٹ وھچیٹ ااکویئں ںیم میسقت وہ یگ ایس دقر اظنم رتہب اتنجئ اک احلم وہ اگ۔ میسقت 

اایتخرات یک اس اافدتی یک انبء رپ ہی اوصل ارتشایک اممکل ےک ایسیس اظنومں ںیم یھب اانپای ایگ ےہ ارگہچ 

 اس یک لکش فلتخم ونتیع یک ےہ۔

یم وکحتم یک وخد اایتخری تہب اتیمہ یک احلم ےہ۔ اقمیم وکحتم ےک تحت وافیق اظنم ںیم اقم 

وعام ںیم اےنپ اقمیم اعمالمت زایدہ ٓازاداہن اموحل ںیم ےط رکےن یک رتبیغ دیپا وہیت ےہ ویکہکن اقمیم 

 زایدہ رتہب ھجمس ےتکس ںیہ۔ یہ اعمالمت و اسملئ یک ونتیع وک اقمیم ولگ

تمکح یلمع ےس رایتس ےک ااکحتسم ےک ےئل وافیق رہشی  ےن اینپ ایسیسملسو هيلع هللا ىلص رسوردو اعمل  

اصنر اتکلمم یک اینبد ڈایل اور واہں ےک رموہج اظنم یہ وک اایتخر رفامای ویکہکن اثیمق دمہنی یک رو ےس اہمرجنی ہکم، 

یک رسداری ںیم ملسو هيلع هللا ىلص یک ایسدت رپ قفتم اور ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ، ریغ ملسم رعب اور وہیدی ابقلئ ٓاپ  دمہنی

  ے۔اکی رمزک ہپ عمج

 :اسدج ارلنمح دصیقی رعوبں ےک دقمی وہمجری اظنم ےک قلعتم ےتھکل ںیہ

ںیم الضف  تبسنابقیلئ اظنم وہمجری اظنم ےک تہب رقبی اھت۔ رسدار، رمع، ملع اور "

اور اس ایگ وک وبقل ایک ںیم اس ٓانیئ  ےک دمہنی وہےن یک انبء رپ بختنم ایک اجات اھت۔

یھب ایہم ایک ایگ۔ العاقیئ وہمجرتی ےس رماد ہی ےہ ہک  رطح العاقیئ وہمجرتی اک اظنم

رمزکی وکحتم وافق رپ اینپ رمیض وک طلسم ںیہن رکیت اتمہ یسک وافیق ااکیئ وک 

ابداشتہ، اجریگداراہن اظنم ای ارشاہیف، ادبتسادتی اقمئ رکےن یک ااجزت ہن 

۔"یھت

(1)
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ریھک وت بس ےس ےلہپ اس ےک  ےن بج دمہنی ونمرہ یک االسیم رایتس یک اینبدملسو هيلع هللا ىلص یبن رکمی 

السم ر اھ اور دایلخ ااکحتسم اور انم یک اخرط دمہنی ونمرہ وک اس اک داراالخلہف رقار دای سج اکانم دمہنی اور ۃبق اال

۔اےس رحم رقار دای

(2) 

 

وک وبضمط انبےن ےک ےئل ابرہ وصوبں ںیم میسقت ایک اور رہ وصہب اک اگل  رایتسےن ملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ 

 اور اس اظنم ےک مامم اارااجت  تی الامل ےس وپر   ےئ اج ے ے۔اگل احمک رقمر ایک

(3)

  

یسک یھب رایتس ےک ادنروین ااکحتسم و رتیق اور ریبوین داین ںیم اس ےک واقر اک ااصحنر میسقت 

 اایتخرات رپ ےہ۔

ےن دمہنی ونمرہ یک رمزکی وکحتم وک وبضمط ر اھ ویکہکن وصابیئ وخداتخمری ملسو هيلع هللا ىلص وضحر ارکم  

ہگج ملسم رگم وبضمط رمزکی وکحتم، تنطلس یک اقبء ےک ےئل رضوری ےہ ہک وصابیئ بصعت متخ وہ اور اینپ 

 وصوبں وک وقحق ںیلم۔

افلخےئ رادشنی ےک دہع زرںی ںیم وعام یک ڑبیتھ وہیئ رضورایت ےک شیپ رظن رایتس 

 رتہب وطر رپ وہ ےکس۔وکفلتخم وصوبں ںیم میسقت ایک ایگ اتہک یکلم مظن و قسن اک  ااظتنم و ارصنام 

ےن زجریہ امنےئ رعب وک دس وصوبں ںیم میسقت ایک، ہی ان اک میظع   رضحت اوبرکب دصقی 

 :اکرانہم اھت، ان وصوبں یک رتبیت ھچک ویں ےہ

"۔رعم، ادنجل، رجنان، رجش، رحبنی ہکم رکمہم، اطفئ، رضح ومت، وخالن، زدیب اور" 

(4)

 

بس ےس دقمم ےہ وہ کلم اک فلتخم وصحں ینعی وصہب اور  اظنم وکحتم ےک مظن و قسن ںیم وج زیچ

ےلہپ صخش ںیہ وہنجں ےن اس اک ٓااغز ایک اور    رکان ےہ۔ االسم ںیم رضحت رمععلض وریغہ ںیم میسقت

 احالت ےک وماقف اہنتی دترب و رکفت اور ااہتجدی ریصبت ےس اس یک دحود اقمئ ںیک۔

 :ومٔرخ وقعییب ےتھکل ںیہ 

 :ھ ںیم کلم وک وصہب اجت ںیم میسقت ایک2۰ےن  رضحت رمع 

وج اممکل حتف وہےئ اُن یک  ،وریغہ ہکم، دمہنی، اشم، زجریہ، رصبہ، وکہف، رصم اور نیطسلف،

  ای ےعلض ے ارثک ہگج رضحت رمع وجمیسقت ےلہپ ےس یھت اور وج اقمامت وصےب

ے

ےن ایس رطح رےنہ د یئ

رطح احبل رےھک۔ےن ونریشواین ااظتنامت ایس ملسو هيلع هللا ىلص اسیج ہک ٓاپ 

(5)
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ونریشوان یک تنطلس، رعاق ےک العوہ نیت ڑب  وصوبں ینعی ارااسن، ٓاذراباجیئن اور افرس 

ںیم مسقنم یھت۔

(6)

 

یک مہف و رفاتس اورلقع   وصوبں ںیم میسقت رکےن اک لمع ٓاپاکی وعیس العےق وک وھچےٹ  

دیفتسم وہ ریہ ےہ۔ وپری داین اک وکیئ ہطخ ای و داشن یک اکی رونش دلیل ےہ۔ سج ےس ٓاج کت ونِع ااسنین 

 وکیئ یھب تکلمم اس اپیسیل وک رظن ادناز ںیہن رکیتکس۔

اس مسق یک میسقت ںیم رہ کلم اک اانپ ااظتنیم ڈاھہچن اور ہبعش اجت وہ ے ںیہ۔ العاقیئ ایاقمیم  

ی وکحتم ےک ام نی اقلعتت ااظتنم رمزکی وکحتم ےس ًاتبسن فلتخم وہات ےہ اتمہ اقمیم ای العاقیئ اور رمزک

وک دو اگل رطوقیں ےس مظنم ایک اج اتکس ےہ اور اس رطح دو دجا اظنم اہےئ وکحتم رےنھک وایل رایںیتس 

 رعمض ووجد ںیم ٓایت ںیہ۔

 ۔ وافیق اظنم وکحتم2  ۔ ودحاین اظنم وکحتم1

م اعمالمت اکی ودحاین اظنم وکحتم )اسیج ہک رباطہین ںیم ےہ( ںیم ادتقار اٰیلع ےس ہقلعتم مام

رمزکی وکحتم ےک اپس وہ ے ںیہ وج ہک اےنپ وصخمص العہق ںیم رایتس ےک ےئل اقونن اسزی اور 

دعایتل رفاضئ ااجنم دیتی ےہ۔ ودحاین اظنم ںیم العاقیئ ای اقمیم وکحںیتم لیکشت دی اجیت ںیہ نکیل ہی 

اپدنب وہیت ںیہ بج ہک وافیق اظنم وکحںیتم اےنپ اایتخرات وک رمزکی وکحتم یک اشنم ےک اطمقب الچےن یک 

ں وچہکن رمزکی وکحتم ےک اسھت 
ئ
می

ںیم اایتخرات یک میسقت ودحاین اظنم ےک ربسکع ےہ۔ وافیق رایوتسں

وصابیئ وکحںیتم اور اس ےک دعب زمدی اقمیم حطس رپ وکحںیتم وموجد وہیت ںیہ اس ےئل دوتسر ےک تحت 

رک دای اجات ےہ اور رہ وکحتم اےنپ دارئہ لمع ںیم اکلم  رمزکی اور العاقیئ وکحوتمں اک دارئہ اکر نیعتم

اایتخرات یک احلم وہیت ےہ۔ رہ وکحتم وک ٓاینیئ ظفحت احلص وہات ےہ اور دو وکحوتمں ےک درایمن انتزہع اک 

ہیفصت وافیق دعاتل رکیت ےہ۔

 (7)

 

 اظنم وکحتم ودحاین وہ ای وافیق اس یک اقب و استیمل اک دارودمار وعایم الفح و وبہبد اک رفوغ ےہ۔ 

 درتقیقح وعام ےک اسملئ اک لح ہن وت وافیق وکحوتمں ےک اپس ہن وصابیئ وکحوتمں ےک اپس ہکلب اس اک لح 

 اظنم ےک یلمع افنذ رپ وموقف ےہ۔ االسیم مظنم و رموبط
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 :وہفمموافق اک ینعم و 

یک رطح  (Brit) وج ہک ربعاین ظفل (Foedus)ظفل ڈیفرنشی )وافق( الینیط زابن ےک  ظفل 

 ‘‘اعمدہہ ای دہع انہم’’ےہ، ےس اموخذ ےہ سج اک بلطم ےہ 

"This is implied in the derivation of the word "federal, which 

comes from the Latin foedus, meaning covenant." (8)
 

 

ے
ن

ئ

 :وافیق اظنم وکحتم یک رعتفی ویں رک ے ںیہ (Deniel) ڈی

"Federalism is essentially a system of voluntary self-rule and 

shared rule". (9)
 

  وافیق اظنم وکحتم، الزیم وطر رپ راضاکراہن یصخش اور رشایتک رمکحاین اک اظنم ےہ۔رتہمج: 

درالص وافیق اظنم اکی رطح ےس رشاتک داری اعمدہہ ےک ذرہعی اقمئ ایک اجات ےہ۔ اس ااظتنم 

ےک تحت دایلخ اعمالمت اخص مسق یک میسقت ےک ذرہعی ہصح داروں )رمزکی وکحتم اور ااکویئں( ےک 

 اج ے ںیہ اور اس یک اینبد ااکویئں ےک ابیمہ ااکحتسم اور ان ےک ام نی اخ

ے

ص اداحد رپ ینب ام نی میسقت رک دیئ

وہیت ےہ۔ 

(1۰)

 

وافیق اظنم ان رایوتسں ںیم انذف وہات ےہ اہجں دعتمد العاقیئ ودحںیت وموجد وہں۔ رہ العاقیئ  

ودحت یک اگل وکحتم وہیت ےہ وج لقتسم وطر رپ کلم یک تیثیح ریتھک ےہ۔ یہی ودحںیت لم رک اکی اداحد 

 ی وکحتم یھب وافیق وکحتم الہکیت ےہ۔اقمئ رک ںیل وت وہ وافق الہکات ےہ۔ ایس رطح رمزک

 :وصہب اک ینعم و وہفمم

تغل ںیم ظفل وصہب وج وصب ےس قتشم ےہ سج ےک ینعم رطف اور اجبن ےک ںیہ اور اس اک  

 دورسا وہفمم وہیگں، وجھکر اور یٹم اک ڈریھےہ۔

الصوبة، وهو موضع التمر. وتقول: دخلت على فالن فإذا الداننري  "
 "مهيلة. صوبة بني يديه، أي

(11) 
اابتعر ےس ظفل وصہب اک اامعتسل یسک دےتس ےک ےئل ااسی یہ ےہ اسیج ہک کلم ےک یسک ےصح اتمہ وغلی  

 ےک ےئل وہ۔
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Oxford American Dictionary  

 :ںیم وصہب اک ینعم ویں ایبن ایک ایگ ےہ

"Province: A   principle administrative division of 

some countries".

(12)

 

 ضعب اممکل یک امہ ااظتنیم میسقت اک انم وصہب ےہ۔رتہمج:

وافیق اظنم یک احلم رایوتسں وک رضورت ےک اطمقب مین وخد اتخمر ااظتنیم العوقں ںیم میسقت ایک 

، رایںیتس اہک اجات ےہ۔

ن

ٹ ن

ئ

اجاتےہ نج وک وصےب، ک

(13)

 

میسقت ایک اجات ےہ۔ہی رایتس وک رےبق، ٓاابدی اور اومِر وکحتم ےک احلظ ےس ااکویئں ںیم  

ااکایئں والایت )وصےب( الہکیت ںیہ۔ رہ وصےب یک اکی ذیلی وکحتم وہیت ےہ سج ےس اس یک اچہپن اور 

 صخشت امنایں وہاتےہ۔

 :رمزک اور وصوبں ںیم میسقت اایتخرات اور وفتضی اایتخرات

ہک اُن ںیہ و رعضی اس دقر وعیس  ااصتقدی اور اعمرشیت اعمالمت  دجدی رایںیتس ااظتنیم، ایسیس، 

یک وہج ےس اسملئ دیچیپہ وصرت اایتخر رک اج ے ںیہ۔ دمعہ تمکح یلمع سج ںیم اعمالمت وک مظنم رطےقی 

ےس رموبط ایک اج ات ےہ۔ اقمدص ےک وصحل ےک ےئل وعیس امیپےن رپ ااظتنیم رنیشمی اک ایقم ےہ۔ رصع احرض 

ان تنگ اسملئ اک اسانم ےہ ان اسملئ یک ونتیع  ںیم دجدی رایوتسں اک اظنم اہنتی ہمہ ریگ ےہ اور اںیہن

یھب فلتخم ںیہ۔ دجدی رایتس ضحم وپسیل ٹیٹس ںیہن سج اک اکم انم و اامن ےک ایقم کت دحمود وہ ہکلب وہ 

 رافیہ تکلمم یک تئیہ ےہ۔

رتیق ایہتف اظنم تکلمم ںیم اس ےک اسملئ یھب دیچیپہ ونتیع ےک وہ ے ںیہ۔ ان ےک لح یک   

اظنم وک اکی ایسی ااظتنیم رنیشمی یک رضورت وہ یت ےہ وج اکروابر تکلمم وک مکحتسم اور رقتسم اینبدوں اخرط اس 

رپ الچےن یک اتیلہ ریتھک وہ۔اس ےئل اس وک وعیس امیپےن رپ اوتسار رکےن ےک ےئیل میسقت اایتخرات اک اظنم 

  لیکشت دای اجات ےہ۔

 ےہ۔ رمزک اور العاقیئ ویم ںں ںیم اایتخرات میسقت اایتخرات اک اوصل وافق اک اکی الزیم رصنع 

یک میسقت اس رطح یک اجیت ےہ ہک وکیئ یھب وکحتم اکی دورس  ےک اعمالمت ںیم دلخ ادنازی ںیہن 
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رکیت وہ اعمالمت وج وپری وقم ےک افمدات ےس ہقلعتم وہ ے ںیہ ًالثم دافع، اومر اخرہج، رکیسن، وپلٹس 

ےک رپُسد رک دےی اج ے ںیہ بج ہک میلعت، زراتع، مظن و قسن ےس رسوزس، اجترت وریغہ رمزکی وکحتم 

ہقلعتم اومر اقمیم ای العاقیئ وکحتم ےک زرم  ںیم ٓا ے ںیہ۔ اایتخرات یک ہی میسقت ایوت ارمیکی رطز یک 

وہیت ےہ۔ سج ںیم ھچک اایتخرات رمزکی وکحتم وک دےنی ےک دعب اماقبیئ اایتخرات رایوتسں )ااکویئں( 

ںیہ ای رھپ ڈینیکا یک رطح سج ںیم العاقیئ وکحوتمں ےک اایتخرات وصخمص رکےن ےک دعب  ےہ وہےک رپسد 

مامم اایتخرات رمزک ےک اپس وہ ے ںیہ۔

(14)

 

 :ارتخ دیجم میسقتِ اایتخرات ےک قلعتم ےتھکل ںیہ

"Powers are divided and shared between constituent 

governments and a general government having 

certain nation-wide, continent-wide, or world-wide 

responsibilities. The distribution of   powers is 

intended to protect the integral authority of both the 

general and the constituent governments as well as 

the existence of their respective communities. A 

democratic federation is, in effect, emphasizes 

partnership and cooperation for the common good, 

while also allowing diversity and competition to 

foster liberty and efficiency.
 (15)

 

ربایمظع ای اعیمل حطس رپ ذہم اایتخرات،دوتسر اسز اوراعم وکحتم وج ہک ینیقی وطر رپ وقیم، رتہمج:

دارایں ااھٹیت ےہ، ےک درایمن میسقت  ےئ اج ے ںیہ۔میسقت اایتخرات اک دصقم اعم اور ٓاینیئ 

ی اایتخر اور اُن ےک وعام ےک ووجد وک ظفحت دانی ےہ۔ وہمجری وافق درالص 

ُکل

دوونں وکحوتمں ےک 

العوہ رحتی و ایلتق وک رپوان  الفح اعم ےک ےئل ارتشاک و اعتون رپ زور داتی ےہ اور اس ےک

 ڑچاھےن ےک ےیل اسمتقب اور ونتع یک یھب رتبیغ دالات ےہ۔

فلتخم اعمرشوں ںیم ااظتنامت وک رتہب وطر رپ الچےن ےک ےئل فلتخم رطےقی اامعتسل  ےئ اج ے  

یت ںیہ ںیہ ۔ ان ںیم اایتخرات یک میسقت اس ےئل انزگری ےہ ہک ان ںیم اسلین اور دورسی اںیتیلق وموجد وہ

 نج وک نئمطم رکےن ےس یہ اکایمب ایسیس اظنم یک امضتن لم یتکس ےہ۔

وافیق اظنم وکحتم ںیم ااکویئں ےک ام نی رغجاایفیئ ااصتل وہان تہب رضوری ےہ ارگوکیئ ااسی  

وافق منج ےل سج ےک ویٹن اکی دورس  ےس اکیف افےلص رپ وہں اور ان یک دحود اکی دورس  ےس یلم 
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ان ےک وعام ےک درایمن اعتون و اوخت ےک ذجابت ںیم یمک رہ اجیت ےہ سج ےس وافق  وہیئ ہن وہں وت

دافیع اور وقیم اداحد ےک ہطقن اگنہ ےس وبضمط تیثیح اایتخر ںیہن رکاپات۔

(16)

 

وافیق اظنم یک لیم اک وطلی افہلص  11۰۰ےسیج اپاتسکن ںیم رشمیق و رغمیب وصحں ےک درایمن   

۔ اناکیم اک ببس انب

(17)

 

وافیق اظنم زایدہ اکایمیب ےس لچ اتکس ےہ ویکہکن میسقت اایتخرات یک وہج ےس ااظتنیم اعمالمت یک   

ااجنم دیہ ابٓاسین نکمم وہیت ےہ۔ اس ہلسلس ںیم تہب یس وافیق رایوتسں اک وحاہل دایاج اتکس ےہ نج اک اظنم 

وسزئرڈنیل، ڈینیکا اور اھبرت  ےہ ان ںیم ارمہکی، رجینم، ٓارٹسایلی، اگ زم ناکایمیب ےس رتیق یک رطف 

اشلم ںیہ۔  وریغہ

(18)

 

اس مسق ےک وافیق اظنومں اک ڈاھہچن ااکویئں ےک درایمن وتازن دیپا رکےن، ان ےک ادتقار اٰیلع  

اور ٓازادی ےک ظفحت اک اضنم وہات ےہ۔ تہب ےس اممکل ںیم وافیق اظنم لمکم وطر رپ ااظتنیم وہستل یک 

ےہ بج ہک دورسی اجبن ضعب وقومں ےن اس اظنم وک اسلین و رگویہ اابتعر ےس اینبدوں رپ لیکشت دای ایگ 

مسقنم اعمرشوں یک وہج ےس اانپای وچہکن اپاتسکن ریثک ارگلویہ و ریثک ااسللین کلم ےہ ذہلا اہیں دوونں ووجاہت 

 ۔)رگویہ اینبدوں رپ اقمئ وصابیئ دنبوتسب اور ااظتنیم دعتسمی( یک اخرط ہی اظنم اقمئ ایک ایگ

 :ںیم ےہ ہک( 2ٓانیئ ےک ٓارلکیٹ اکی یک دہعف )

وافق ےک زری ااظتنم ابقیلئ العےق اور ایسی رایںیتس اور العےق وج ااحلق ےک ذرےعی ای یسک اور " 

۔"ںیہ ںیم اشلم رطہقی ےس اپاتسکن

(19)

 

اطمقب ان ااکویئں وک ااظتنیم اقونین، امیل اور دعایتل اایتخرات دوتسر ںیم نیعتم وقادع ےک  

احلص وہ ے ںیہ اور ومعًام وافق ان اایتخرات ںیم دماتلخ ںیہن رکات۔ وافق رصف وہ اایتخرات اامعتسل 

 رکات ےہ وج دوتسر اےس اطع رکات ےہ۔

رمزکی وکحتم  ضعب وقیم ونتیع ےک اعمالمت ںیم وخد اتخمر تیثیح یک احلم وہیت ےہ۔ اور  

م یک تیثیح داتی ےہ ذہلا وافق وک ٓانیئ ےک تحت اانپ ہدحیلہ تہب زایدہ اایتخرات اک اراکتز اےس ودحاین اظن

  صخشت اور وخداتخمری ربرقار رینھک اچےیہ۔
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رمزکتی اکی ااسی رطز وکحتم ےہ وج اینپ اکررکدیگ ںیم دعتسم وت وہ اتکس ےہ نکیل اس ںیم  

ایسیس اایتخرات یک اقمیم وکحتم اکوکیئ وصتر ںیہن وہات ینعی رمزکتی ںیم اقمیم وکحیتم اداروں ےس 

رمزکی وکحتم وک یلقتنم یک اجیت ےہ۔

(2۰)

 

رمزکتی ںیم رمزک دنسپی اک راجحن اپای اجات ےہ اتہک رمزک زایدہ ےس زایدہ اطوتقر وہ اجےئ بج  

 ہک الرمزکتی ںیم ااسی وصتر اپای اجات ےہ ہک رمزک ےس زایدہ ےس زایدہ اایتخرات وصوبں وک لم اجںیئ۔

 :رمزکتی یک اتیمہ وک ویں ایبن رک ے ںیہںیم افیق اظنم و Ruwantissa روااستن

"A non-centralized federal system should be 

strengthened by guaranteeing constituent polities 

representation in the national legislature, thus giving 

them substantial influence over the constitutional 

amendment process of the country. In addition, a 

guaranteed role in the national political process must 

be given to the provincial, territorial or state 

legislatures. The most important characteristic or 

element that brings to bear the distinctive success of a 

federal system is the existence of a non-centralized 

party system."
 (21)

 

دوتسر اسز وکحوتمں یک وقیم ہنّنقم ںیم امندنئیگ وک ینیقی انب رکاکی ال رمزکی وافیق اظنم وک وقتتّی  

ارث ادناز دی اجین اچےئہ۔ اس رطح اُںیہن کلم ںیم وہےن وایل ٓاینیئ رتامیم ےک رطہقی اکر رپ وپری رطح 

وہےن اک ومعق اتلم ےہ۔ زمدی ربٓاں وصابیئ، العاقیئ ای راییتس اجمسل اقونن اسز وک وقیم ایسیس داھر  ںیم 

 ہملسم رکدار ادا رکےن اک قح احلص وہان اچےئہ ۔

دہع ابعیس ےک اوالئ ںیم یکلم اظنم ںیم رمزکتی اقمئ یھت۔ وصوبں ےک وگررن رمزک ےک ااکحم  

اانعلن وگررن ہن ے اس ےک ربسکع اومویں ےک دوِر وکحتم ںیم اجحج نب ویفس اور ےک اپدنبے، قلطم 

زاید نب اہیب قلطم اانعلن وگررن ے، درالص ابعویسں ےک دوِر اول ںیم وگررنی ےک بصنم رپ ریغ ومعمیل 

                                                                                                              وتیصخشں ےک رقتر ےس رگزی ایک ایگ اھت، اس ےئل ٓااسین ےس الرمزکتی، رمزکتی ںیم دبتلی وہ یئگ

۔یھت 

(22)
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 اجےن واےل ااکحامت اور ئاگیئ اجےن وایل اپدنبویں ہی اایتخر احلص وہات ےہ ہک وہ دےیوگررن وک  

رک  اور وصابیئ اظنم وکحتم وک اکایمیب ےس الچےن ےک ابر  ںیم رسرباہِ تکلمم ای سلجم اعہلم ےس ثحب 

 ےک ےئل انمبس تمکح یلمع وعض رک ۔

 :ںیم وصہب ےک اعالمہن اایتخرات ےک قلعتم اتبای ایگ ےہ 13۰اور  129ٓانیئ اپاتسکن ےک ٓارلکیٹ 

وصےب ےک اعالمہن اایتخرات وگررن وک احلص وہں ےگ اور وہ ان اایتخرات وک دوتسر ےک ’’ 

 وت رباہِ راتس ای اےنپ امتحت ارسفوں ےک ذرےعی اامعتسل رک  اگ۔ اطمقب، ای

وگررن وک اس ےک اکراہےئ یبصنم یک ااجنم دیہ ںیم دمد اور وشمرہ دےنی ےک ےئل وزراء یک اکی اکہنیب وہ یگ،  ۔ 1

 سج اک رسرباہ وزری اٰیلع وہ اگ۔

رک  اگ سج وک وصابیئ ایلبمس ےک اراکن یک وگررن وصابیئ ایلبمس ےک اراکن ںیم ےس اکی وزری اٰیلع رقمر  ۔ 2

ارثکتی اک اامتعد احلص وہاگ۔

 (23)

 

رہ وصہب اک اکی وگررن وہ وج اُن اواصف و رشاطئ اک احلم وہ وج اریم تکلمم ےک ےئل رضوری ںیہ۔  

 وگررن اور ویکہکن وہ وصہب ےک مامم مظن و قسن اک ذہم دار اور اس اک ٓاینیئ و ااظتنیم رسرباہ وہات ےہ۔ رہ وصہب ںیم

سلجم اقونن اسز ےک اویان رپ لمتشم اکی وصابیئ ہننقم یھب وہ۔ اس وک ہی اایتخر احلص وہ ہک وہ وصہب ےک 

ااظتنم و ارصنام ےک ےئل اقونن وعض رکےن اک اےس یلک اایتخر وہ۔ وصابیئ ہننقم ےک یھب ویہ اایتخرات وہں 

 وج رمزکی حطس رپ ہننقم ےک وہ ے ںیہ۔

ںیم افمِد اعہم ےک ہطقنٔ رظن ےس اکی ااظتنیم ولہپیھب ےہ۔ ابت ہی ےہ ہک  وصوبں ےک ہلئسم 

اپاتسکن یک وموجدہ وصابیئ دح دنبی وعام ےک ےئل وہستل اور رتمح اک ببس ںیہن ہکلب اس ےک ربسکع ےہ۔ 

ویکہکن اس یک وصابیئ میسقت اکی ون ٓاابداییت اطتق ےک ایسیس اور اعمیش اصمحل یک رموہن تنم ےہ، سج 

 وعام یک الفح و وبہبد اور وہستل وک اینبدی اتیمہ احلص ںیہن ےہ۔سقس یتم ےس اپاتسکن اک ہی ار ہی راہ ےہ ںیم

ہک اےس وخدرغض اور وکاتہ ادنشی رمکحان ورہث ںیم ےلم وج ذایت افمدات یک اخرط اایتخرات ےک اامعتسل اور 

 ہلصیف اسزی ںیم یسک وک رشکی انبےن رپ ایتر ہن ے۔

 :اھبنین وایل وصہب ےک اایتخرات ےک ابر  ںیم ررطمقاز ںیہ یقت ادلنی

 وایل اےنپ وصےب اک رشیع احمک وہات ےہ اےس وصےب ےک ادنر وکحیتم اور ااظتنیم "
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اایتخرات احلص وہ ے ںیہ وہ وصےب ںیم اپےئ اجےن واےل مامم ومکحمں اک رگنان 

ےس ہقلعتم  وہات ےہ۔ وایل اےنپ وصےب ےک ادنر ان ومکحمں ےک وکحیتم اومر

اعمالمت، ان ےک ایقم ااور اکم یک ااجنم دیہ یک رگناین اک اایتخر راتھک ےہ۔ وایل یسک 

المزم اک ابتدہل رکےن ای زعمول رکےن یک رضورت وسحمس رک  وت وہ ہقلعتم ےمکحم وک 

اس اک مکح د  اتکس ےہ۔ اس ےمکحم وک وایل ےک مکح یک لیمعت رکین ڑپ  یگ اتہک 

۔" رطےقی ےس ہر ا رےہ ااظتنم حیحوصےب اک

(24)

 

 :ااحسق دنسولیی وصہب ےک اایتخرات ےک نمض ںیم ےتھکل ںیہ

وصابیئ وکحوتمں ےک اایتخرات اک رسہمشچ اریم یک ذات ےہ، ان اک زعل و بصن، ان ےک "

دارئہ اایتخر ںیم یمک یشیب اور دحود وکحتم اک نیعت ایس ےک اایتخر ںیم ےہ اس اایتخر اک 

 افروق امظع رضحت  یک اپدنبی ےک اسھت رک  اگ۔اوصل و وقانیناامعتسل وہ رشیع 
اک اوسہ ہنسح وت اہیں کت ااجزت داتی ےہ ہک ہی واایلن وصہب  اور رضحت امثعن ینغ

)وگررن( اک رقتر یھب وخد وصہب ےک الہ ارلاےئ ےک وشمرہ ےس وہ۔ انزمدیگ ہی ولگ رکںی 

 ےک اسھت وصخمص ےہ۔ وگررن یک انزمدیگ ےگ اور وظنمری ای انوظنمری اک قح اریم اوملٔنینم

ےک اہھت  وکن رک ۔ وصابیئ سلجم رشتیعی ای دورس  ولگ، اس اک ہلصیف وتق اور احالت

۔"ںیم ےہ

(25)

 

وکحتم اک اکایمب وافیق اظنم ینیقی وطر رپ رمزکی اور وصابیئ و العاقیئ وکحتم ےک ام نی وتازن  

دبتیلی رکان وصقمد وہ وت وہ وعایم دیپسچل اور رمزکی وکحتم یک اقمئ رکات ےہ۔  ارگوصوبں یک دحود ںیم 

 رھبوپر راضدنمی ےک اسھت یک اجیت ےہ۔

 وافیق رطِز وکحتم یک اینبدی رشط ہی ےہ ہک وافیق ااکایئں وھچیٹ وہں اتہک وہ اینپ الصںیتح   

 رات، وماعق اور ربوےئ اکر الےن اور اےنپ اسملئ لح رکےن ےک ےئل ان ےک ابدنشوں وک اخرط وخاہ اایتخ

 احلص وہں۔

ں

ئ

 وہسیل

اس رطح ےک اظنم ےک احلم ایسیس اداروں ںیم وعام وک امندنئیگ دی اجیت ےہ زین ایسیس امجںیتع  

افمدایت رگووہں، اجمسل اقونن اسز اور وسل ااظتنہیم یک لیکشت ےک ےئل ےئن اوصل راجئ  ےئ اج ے ںیہ 
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 وقت ےک ڑب  رس ےمش ابمومعم متخ وہ اج ے ںیہ۔ وعام اور اتہک ان ںیم وعام وک رشکی ایک اج ےکس ایسیس

رگووہں ےک ایسیس االتخافت ےک ابووجد تکلمم ےک ااسیس اوصولں رپ ومعیم اافتق راےئ اپای اجات ےہ۔ زین 

ااکحم ارجایئ رکےن اور رپانم ااقتنل ادتقار ےک ےئل ہملسم اقونین رطقیِ اکر رپ لمع ایک اجات ےہ اور ہی اسرا 

حطس کت اپای اجات ےہ ینعی اایتخرات یک میسقت رہ حطس رپ وہیت ےہ۔ یلچن

(26)

 

رمزکی اور وصابیئ حطس رپ وکحتم ےک دارئہ اکر ںیم امنایں دبتیلی واعق وہیت ےہ اور وہ رافیہ  

رسرگویمں ےک ذرےعی وعام وک زایدہ ےس زایدہ وہسںیتل رفامہ رکیت ےہ ۔اس ےک العوہ ایسیس اداروں اک اظنم 

مکحتسم وہات ےہ اور ان ےک رفاضئ یک صیصخت یک اج یتکس ےہ۔ فلتخم افمدات اور احتمرب اطمابلت وک  اہنتی

ونماےن ےک ےئل اباقدعہ رگوہ اور ایسیس امجںیتع رسرگم لمع وہیت ںیہ۔ ہی وقعمل ابت ےہ ہک وصابیئ 

ئما ت ےک اسھت اامتعد احبل رک
ی

 

ظ

ن

ن

ں

ت

ےن ےک ےئل تخ وکحتم وعام ےس ارقب وہیت ےہ اور ریغ انمعف شخب 

 تنحم رکیت ےہ۔ اس ےئل وہ وعام ےک اسملئ وک رتہب وطر رپ ھجمس یتکس اور اںیہن لح رک یتکس ےہ۔

 :رمزک اور وصوبں ےک ابیمہ اقلعتت

رایتس ےک ااعفل اور اپویسیلں ںیم رمزک اور وصوبں ےک اقلعتت اینبدی تیثیح رےتھک ںیہ۔ ہی  

وکحتم یک رتشمہک رسرگویمں،  اایتخرات، ذہم دارویں اور امیل واسلئ ںیم ابمہ اجکی وہ ے ںیہ۔ ارثک 

اعمیش اور اواقت ان ےک اقلعتت یہ ےس وقیم اقمدص احلص وہ ے ںیہ ۔ اس رطح وکحیتم رکدار، امسیج، 

 دورسی العاقیئ اپویسیلں ےک اراقتء ںیم اعتون زمدی وتعس اایتخر رک اتیل ےہ۔ ًاتجیتن دوونں وکحںیتم اکی 

 دورس  ےک ااظتنیم اومر ںیم رھبوپر یتہجکی اک وبثت دیتی ںیہ۔

 رمزک اور وصوبں ےک اقلعتت یک ونتیع ںیم ےتھکل  (Richard Simeon) ررچڈ اسنمئ

 :ںیہ

Federal and provincial government should commit 

themselves to a joint initiative aimed at eliminating 

the use of other conditional grants, loans and tax 

expenditures for the promotion of policies that fall 

outside their respective legislative jurisdiction, the 

federal government's commitment to regional 

equalization of tax revenues should be spelled out 

more specifically in the Constitution. Finally, formal 
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procedures for constitutional amendment should be 

made more flexible. 
(27)

 

وکرتشمہک دجودہج رکین اچےئہ سج اک دصقم اُن وکحیتم اپ ویسیلں وافیق اور وصابیئ وکحوتمں رتہمج:

یک اکایمیب ےک ےئل رشموط ایطعت، رقہض اجت اور سکیٹ ےک اارااجت اک اخہمت وہوج ان ےک 

اقونین دارئہ اایتخر ےس ابرہ وہں۔ وسکیٹں ےس احلص دشہ ٓادمین یک افصنمہن العاقیئ میسقت ےک 

ری اک ٓانیئ ںیم واحض وطر رپ ایبن ایک اجان اچےیہ۔ ابالٓار ٓاینیئ ابر  ںیم وافیق وکحتم یک ذہم دا

 رتمیم ےک اباضہطبٔ رطےقی یھب تہب زایدہ دکچلار وہےن اچںیہ۔

ہی ابت اقلب وغر ےہ ہک دجدی وہمجری اممکل ںیم اایتخرات زایدہ رت رمزک کت یہ دحمود رےتہ  

  ںیہ بج ہک وصےب اور العےق اس ےک دتسِ رگن وہ ے ںیہ۔

 :اس نمض ںیم ارتخ دیجم ےتھکل ںیہ

The Sharing of powers between the federal 

government and the state or provincial governments 

often evolves to a point at which federal powers 

became exclusive but state/provincial powers remain 

shared. This has created serious problems for many 

federal systems. 
(28)

 

وافیق وکحتم اور راییتس ای وصابیئ وکحوتمں ےک ام نی اایتخرات یک میسقت ارثک اس جہن رپ چنہپ رتہمج:

اجیت ےہ ہک سج ںیم وافیق اایتخرات وت وصخمص رےتہ ںیہ نکیل راییتس ای وصابیئ اایتخرات مسقنم وہ 

 ےس وافیق اظنومں ےک ےئل نیگنس اسملئ قیلخت اپ ے ںیہ۔اج ے ںیہ۔ اس یک وہج ےس تہب 

اےسی ریبمھگ اسملئ ےک لح ےک ےئل الزیم ےہ ہک اایتخرات یک میسقت اسموی اوراسکیں وہ  

 وصوبں وک امندنئیگ دی اجےئ اور اںیہن اباقدعہ وطر رپ مظنم ایک اجےئ۔

ہن الای ایگ وت اس ےک کلم رپ  ےتھکل ںیہ ہک ارگ اےسی ادقاامت وک روہب لمع (Sanford) نس وفرڈ

 :یفنم ارثات رمبت وہں ےگ

Such actions could further weaken national 

commitments to provide service, enforce rights   and 

protect values across a gamut of policy areas. 

Supporters emphasize that Bush is seeking to enable 

states and local governments to act independently of 

federal regulation. Opponents stress that he is 
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eviscerating federal commitments in key areas of 

social policy and the environment in particular. 
(29)

 

اےسی ادقاامت تمکح یلمع ےک دارئہ اکر ںیم دخامت یک رفایمہ، وقحق ےک افنذ اورادقار رتہمج:

 ااظتنیم رایوتسں اور 

ش

ُ 

ےک ظفحت ےک وقیم زعم وک زمکور رک ے ںیہ۔ وکحیتم اکرانکن اک انہک ےہ ہک ب

 ٓازاد وہ رک اکم العاقیئ وکحوتمں وکاس اقلب انبےن یک یعس و اکوش ںیم ےہ ہک وہ وافیق دوتسر ےس

رکںی۔ہکبج اخمنیفل اک ہطقن رظن ہی ےہ ہک وہ امسیج اپیسیل اورابوصخلص اموحل ےسیج امہ وبعشں ےک 

 قلعتم وافیق دوعوں وک رظن ادناز رک راہ ےہ۔

ارثک اوقام وک فلتخم مسق ےک دیچیپہ اسملئ اور رطخات اک اسانم ےہ۔ اس ےئل رضوری ےہ ہک وہ  

 م یک اداحدویں ےک اسھت لم 

ن

ز

ن

یئکن
م

رک اعیمل حطس رپ اقونن یک رمکحاین اور انتزاعت ےک لح ےک ےئل اعیمل 

وحہلص ازفایئ اور اس ےک رفوغ ںیم اعموتن رکںی۔ امہ وطخں ابوصخلص ونجیب اایشیء ںیم العاقیئ دعاووتں 

 وک روےنک ںیم دمد رکںی اور وہمجرتی ، وخاحشیل اور ااکحتسم ےک ےئل ادقاامت رکںی۔

 :وخداتخمریوصابیئ 

رمزکی طلست اقمئ ےہ نکیل ھچک رتیق ایہتف ںیم رصع احرض ںیم ذگہتش ادوار یک رطح درگی اممکل  

اممکل ںیم رمکحاونں یک وکشش ےہ ہک وہ وصابیئ وخداتخمری یک وحہلص ازفایئ رکںی اتہک وعایم اسملئ یک 

ادتقار اک اناجزئ اامعتسل یہ اسہقب میہفت و لیلحت ےک ےئل زایدہ  ےس زایدہ اکم ایکاج ےکس۔ویکہکن رمزکی 

 وکحوتمں یک اناکیم اک ابثع انب۔

االسیم وکحتم اچےہ رمزکی وہ ای العاقیئ، وہ رہاحل ںیم رقٓان و تنس ےک ااکحم یک اپدنب ےہ  

وہ اور ہی اپدنبی دوونں رپ اسکیں وطر رپ اعدئ ےہ۔ ذہلا یسک یھب العاقیئ وکحتم وک ہی اایتخر ںیہن دای اج اتکس ہک 

رقٓان و تنس ےک الخف وکیئ اقونن انبےئ ای وکیئ ادقام رک ۔ وکیئ العاقیئ وکحتم ااسی وکیئ اقونن ںیہن انب 

یتکس وج ااصنف ےک اوصولں ےک الخف وہ۔ضعب اومر اےسی ںیہ نج ںیم وپر  کلم یک اپیسیل اک اسکیں 

وشمر  ےس ایک اج ات ےہ، ًالثم  نی وہانیلم یتہجکی ےک ےئل رضوری ےہ ان اک نیعت مامم العاقیئ ودحوتں ےک 

و  دمرظن 
ک
االوقایم اقلعتت، اومر اخرہج، دافع اور  نی االوقایم اجترت وریغہ۔ نکیل ان اینبدی اوصولں

 رےتھک وہےئ العاقیئ ودحوتں وک  وخداتخمری دی اج ےئ۔
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اتممز ارفاد  افلخےئ ابعہیس اک ومعمل اھت ہک وہ دوردراز االسیم وصوبں اک وگررن اخدنان ابعیس ےک 

و رقمر رک ے ے۔۔۔ بج کت تنطلس ابعہیس یک رمزکی وقت مکحتسم ریہ اس 
ک
اور ڑب  ڑب  رجولنں

وتق کت ہی اینتب ابعیس تنطلس یک السیتم ےک ےئل وکیئ رطخہ ہن نب یتکس یھت نکیل بج رمزکی وقت ںیم 

اقمومں ےن رمزک ےس  فعض و ااطحنط دیپا وہ ایگ اھت اس وتق ان وصوبں ںیم وگررنوں ےک ضعب اقمئ

وخداتخمری اکاالعن رکدای اھت۔

(3۰)

 

  :دیس اریم یلع ررطمقاز ںیہ

"Under Mansoor the office of a provincial governor 

was by no means a sinecure".
 (31)

 

وصابیئ وگررناک دہعہ وھپولں یک جیس ہن اھت۔)ینعی ان یک تیثیح رمزکی  وصنمر ےک دور ںیم:رتہمج

 ےک اکی ٓاہلٔ اکر ےس زایدہ ہن یھت۔وکحتم 

  رفہقی اک وگررن رقمر ایک ایگ اوررگم اہرون ارلدیش ےک دور ںیم اربامیہ نب ابلغ ا"

 ۔"ںیم اس یک وخداتخمری میلست رک یلاہرون ارلدیش ےن دایلخ اعمالمت 

(32)

 

 وبضمط رمزکی وکحتم لیکشت دےتی وتق ہی ایخل رانھک اچےیہ ہک وصوبں وک وخد   

ے

اتخمری دیئ

 ریغب رمزکی وکحتم اک الچان سک دقر دوشار  ےہ۔

اور دعب ےک افلخء ےک دہع وکحتم ںیم واویلں وک ااجزت یھت ہک وہ ہفیلخ ےس  رضحت رمع 

روجع  ےئ ریغب اےنپ اایتخرات اک اامعتسل رکںی۔ ایس رطح مامم ذہم دار اور المزنیم وک یھب اےنپ دارئہ اکر ںیم 

ںی اتہک وخداتخمری احلص یھت ہک وہ اتکںیب ڑپںیھ اور ولوگں ےک اسملئ لح رکےن ےک ےئل ملع احلص رک

ولوگں ےک اکم الباتریخ رسااجنم اپںیئ اور ان یک الکشمت رعف وہں۔

(33)

 

 دوتل االسہیم ےک رہ دہع ںیم ااظتنیم اومر ںیم وخداتخمری اور اامعل یک ااجنم دیہ یکلم رتیق اک ابثع ینب۔

 :یقت ادلنی اھبنین ےتھکل ںیہ  

بج ودیل نب دبع اکلمل ےن رمع نب دبع ازعلزی رہمح اہلل وک اجحز )ہکم، دمہنی، اطفئ( "

اک وایل رقمر ایک وت ٓاپ ےن ان ےس اطمہبل ایک ہک دحںی وتڑےن واےل اور ملظ رکےن 

قح ےک ’’واےل ولوگں ےک اسھت ےھجم ٓازادی ےس ےنٹمن دای اجےئ۔ ودیل ےن اہک، 
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۔ اس رطح رمع نب دبع ازعلزی ےن ‘‘درمہ یھب ہن دو اسھت وج اچوہ رکو وخاہ ںیمہ اکی

وصےب ےک ااظتنیم اومر ںیم اےنپ ٓاپ وک وخداتخمر انبای اور ٓاپ رہمح اہلل بج ہفیلخ 

۔"یم اومر ںیم لمکم وخد اتخمری دیےنب وت ٓاپ ےن اےنپ وگررنوں وک ااظتن

(34)

 

ے اور ان اک بصن انیعل رصف مامم افلخء وصوبں ےک ااظتنیم اومر ںیم یہی روہی اایتخر رک ے  

اور رصف ولوگں یک الھبیئ وہات اھت۔ ارگ وعام اک بس ےس زمکور ٓادیم یھب اکشتی رکات وت اس یک اکشتی ینس 

 اجیت۔ وصےب ںیم ےب ینیچ اور سقاینم وہیت وت وایل وکزعمول رک دای اجات اھت۔

، سج ںیم اپاتسکن ےک اس ےک ربسکع اپاتسکن ںیم رمزکی وکحتم اکی رطح یک ڈیفرنشی ےہ 

اچروں وصےب ٓانیئ یک رو ےس وت وخداتخمر ںیہ رگم ًاتقیقح اہجں اںیہن اکی اہھت ےس وخداتخمر انبای اجات ےہ۔ 

دورس  ڈنکھتہوں ےک اسھت اُن ےس رمزکی ابگ ڈور ےک ذرےعی ہی وخداتخمری بلس رک یل اجیت ےہ اور وًاتق 

ی وکحتم وصوبں ےک وقحق اور وخداتخمری وک لطعم  ےئ ریتہ وفًاتق ٓارڈسننی اور ااکحامت ےک ذرےعی رمزک

 ےہ۔

 :ںیم ےہ ہک( 4، اور 1یک دہعف ) 149ہکبج ٓانیئ ےک ٓارلکیٹ 

رہ وصےب اک اعالمہن اایتخر اس رطح اامعتسل ایک اجےئ اگ ہک وہ وافق ےک اعالمہن اایتخر ںیم احلئ ہن  

اایتخر یسک وصےب وک ایسی دہاایت دےنی رپ وتعس ذپری وہ اگ وج وہ ای اےس اصقنن ہن اچنہپےئ اوروافق اک اعالمہن 

 اس دصقم ےک ےئل وافیق وکحتم وک رضوری ولعمم وہں۔

وافق اک اعالمہن اایتخر یسک وصےب وک اےسی رطےقی یک ابتب دہاتی دےنی رپ یھب "

وتعس ذپری وہ اگ سج ںیم اس ےک اعالمہن اایتخر وک اپاتسکن ای اس ےک یسک ےصح ےک 

یک رغض ےس  ای وکسن ای ااصتقدی زدنیگ ےک ےئل یسک نیگنس رطخ  ےک ادسناد انم

 ۔"اامعتسل ایک اجان وہ

(35) 

 :ٓانیئ یک رشح ںیم سٹسج دمحم رینم ےتھکل ںیہ ہک

ارگہچ وصابیئ وخداتخمری اک اقتاض ہی ےہ ہک وصہب وک اےنپ اعمالمت اینپ رمیض ےس "

 وےن اک اایتخر وہان اچےیہ اتمہ یکلم اقبء،ےط رکےن اور ااظتنیم اومر اینپ رمیض ےس الچ

السیتم، مہ ٓایگنہ اور رتیق ےک ےئل دوتسر ےن ہی رضوری رقار دایےہ ہک وصےب 
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ضعب اعمالمت ںیم وافیق اعہلم یک دہاایت ےک اطمقب اکم رکںی۔ اس ٓارلکیٹ ےس 

یتم ارگہچ وصابیئ اایتخرات رپ اکی رطح یک دنبش ئاگیئ یئگ ےہ رگم ہی دنبش یکلم الس

۔"ےئلیک ےہ، اس ےئل اےس اناجزئ رقار ںیہن دای اج اتکس

(36)

 

اس وصابیئ ڈاھےچن ےن اپاتسکن اور الہ اپاتسکن ےک ےئل ےب امشر اسملئ دیپا  ےئ ںیہ ویکہکن  

رمزکی وکحتم وصابیئ وکحتم یک رتایقیت اپویسیلں رپ اکرفنسن ےک ذرہعی تہب زایدہ ارثادناز وہیت ےہ۔ 

اک اکشر وہ  ؤرن رمزکی رسوزس ےک رنک وہےن یک تیثیح ےس اس ےک ارث و روسخ اور دابوہج ہی ےہ ہک وگر

اج ے ںیہ اور ویں رمزکی وکحتم ریغب ثحب و صیحمت ےک دصقم رباری رک یتیل ےہ بج ہک ہی رطز لمع 

 ٓانیئ یک رو ےس ان ےک ااقحتسق ےک انمیف ےہ۔

ےہ اور االسیم ہطقن رظن ےس نسحتسم و اس ایسیس ڈاھہچن وک دبتلی رکان نیع اضتقمےئ تحلصم  

ولطمب ےہ۔ ہی ادقام اےسی ہنتف ےک ازاہل یک راہ ومہار رک د  اگ وج اعۃم اانلس یک الفح و وبہبد اور تکلمم 

 االسہیم یک اقبء اور ودحت  ےک ےئل روزازفوں رطخ  یک وصرت اایتخر رک راہ ےہ۔

درایمن اقلعتت اکریک یئن اسبط اھچبان اکی ااھٹروہںی رتمیم ےک ذرےعی رمزک اور وصوبں ےک  

نسحتسم دقم ےہ سج ےک ےجیتن ںیم اایتخرات اور واسلئ، وصوبں یک رطف لقتنم وہں ےگ۔ رتشمہک 

وک اکی ومٔرث اور اکررفام ادارہ انب رک رمکحاین اور ہلصیف اسزی ںیم رمزک اور  (CCI) افمدات یک وکلسن

وک وصوبں ںیم واسلئ یک رفایمہ ‘‘ وقیم امایلیت اویارڈ’’ ایک ایگ ےہ۔ وصوبں ےک ارتشاک اک اکی این اظنم وجتزی

  ا تیک اور ااظتنم و ارصنام ےکےک ےئل اکی این ٓاگنہ دایایگےہ کلم ےک واسلئ رپ رمزک اور وصوبں ںیم

ارتشاک اک دنبوتسب وجتزی ایک ایگ ےہ۔

(37)

 

و ارصنام ںیم ااکحتسم دیپا وہ اگ  ارگ اس رتمیم رپ حیح ونعمں ںیم لمع وہ وت وصےب ےک ااظتنم 

اورایسیس اظنم یک اینبدںی وبضمط وہں یگ رشبہکیط رمزک اور وصےب ابیمہ اعتون، ولخِص تین اور ااسحس ذہم 

 رصموف اکر رںیہ۔ںیم داری ےس اےنپ اےنپ دارئہ لمع 

 ضعب اواقت اےسی احالت دیپا وہ اج ے ںیہ نج ںیم وصوبں ےک ےئل وافیق ااکحامت یک لیمعت 

 :رکانالزم وہ اجات ےہ

"The accommodation of human diversity, however, 

remains the leading challenge for federalism. It is 
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also the leading challenge for the world. The 

flowering of cultural, religious and national identities 

has created conflict worldwide. Equitable, democratic 

resolutions of these conflicts will require negotiated 

governance arrangements of a federal nature within 

and between nation-states. 

At the same time, issues of environmental protection, 

global equity, and world peace all point to a need to 

employ federal principles and practices on a global 

scale in order to help guarantee the future against 

catastrophe".
(38)

 

ااسنین االتخف یک وماتقف ہن رصف وافیق اظنم ہکلب وپری داین ےک ےیل اکی تہب ڑبا جنلیچ رتہمج:

افت اعیمل  ںوڑوں اک ومبج یہ ے ںیہ۔ان  ںوڑوں ےہ۔ ویکہکن اقثتف، ذمبہ اور وقم ےک االتخ

ےک اسموایہن اور وہمجری لح ےک ےئل وقومں ےک درایمن وافیق رطز یک ابیمہ  تفگ و دینش ےک 

ااظتنامت یک رضورت ےہ۔ اس ےک اسھت اسھت یہ اعیمل اسموات اور ااصنف اس ارم اک اقتاض 

 حطس رپراجئ ایک اجےئ اتہک ااسنتین ےک ک لبقت وک رک ے ںیہ ہک وافیق وقانین اور  اہمروتں وک اعریگمل

 یسک اناہگین ٓاتف ےس اچبےن یک امضتن دی اج ےکس۔

 :ثحب الخصِ 

اس ثحب ےس اثتب وہا ہک رایتس ںیم ایسیس ااکحتسم یک اضف وک ربرقار رےنھک ےک ےئل وصوبں یک  

رمکحان ٓانیئ اور وافق یک رشاطئ رپ لمع وخداتخمری امہ تیثیح یک احلم ےہ رشبہکیط  رمزک اور وصوبں ےک 

رکںی اور ھجمس وبھج ےس اکم ےتیل وہےئ اینپ ٓاینیئ دحود و ویقد یک اپدنبی رکںی اس رطح ہن رصف وہ اکی 

دورس  ےک ےئل بستحم اک رکدار ادا رک ےک وعام یک رتہبنی دختم رک ےتکس ںیہ ہکلب ابر ابر یک اایلبمسں 

  اور کلم وبضمط وہ اگ۔وتڑےن یک ونتب یھب ہن ٓاےئ یگ

ذوااقفلر یلع وٹھب ےن وقسِط ڈاھہک ےک دعب اپاتسکن وک اکی ااسی ٓانیئ دای سج رپ مامم ایسیس  

امجوتعں ےن اافتق ایک۔ اس ٓانیئ ںیم وافق ےک اسر  وصوبں وک وخد اتخمری یک وندی دی یئگ وگانں 

سا لئ اور کلم ےک دوتخل وہےن یک وہج ےس وصوبں یک وخداتخم
م
ء 1977ری وک یلمع اجہم ہن یانہای اج ۔اک۔ وگں

ےک امرلش الء ےس وصابیئ  1999ےک امرلش الء ےن وصابیئ وخداتخمری وک زمدی اناقلب نیقی انب دای۔ دعب ازاں 

وخداتخمری وک اکی اور ڑبا داکچھ ئاگ۔ اس تقیقح ےک ابر  ںیم دو ٓاراء وہ یہ ںیہن ںیتکس ہک اپاتسکن وک ٓاج 
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واہطس ےہ وصخًاص ولباتسچن ںیم وشرش ای رفہق وارتی وریغہ ان بس یک وہج ہی ےہ ہک مہ  لک نج زجنلیچ ےس

  ےن وصابیئ وخد اتخمری ےک ارجاء وک اکیف رعص کت زری اوتلا ر اھ اور ہشیمہ رمزکتی رپ زور دےتی رےہ۔

ن وزاروتں وک یھب وصوبں ےک وحاےل رک دای ایگ ےہ۔ ہی اپاتسک 17وںی رتمیم ےک ذرےعی18اب  

یک اترخی ںیم یلہپ رمہبت ےہ ہک رمکحاونں یک وسچ ںیم االقنیب دبتیلی ٓایئ ےہ۔ وصوبں وک اایتخر دےنی ےس 

ڈیفرنشی وبضمط وہیگ اور ہی اقدئامظع ےک وژن ےک نیع اطمقب وہاگ۔ انی افی یس اویارڈ یھب اس نمض 

ابمرابکد یک قحتسم ںیہ ہک اوہنں ےن ںیم دیلکی رک دار ادا رک  اگ۔ اپرٹنمیل ںیم وموجد مامم ایسیس وقںیت 

 وصابیئ وخد اتخمری’’اافتق راےئ اور ایسیس مہف اک اظمرہہ ایک۔ وکحتم اک مکی وجالیئ وک 
ِ
رقار دانی اکی ‘‘ ویم

  اتریخی دقم ےہ اتمہ وصابیئ وخد اتخمری ےک ارجاء ےس وقیم ودحت وک رفوغ ےلم اگ۔

 وعام ےک اسملئ لح وہں ےگ، وعام یک رتہب وزاروتں یک وصوبں وک یلقتنم ےس وصابیئ حطس رپ

دختم اور روزاگر ےک ےئن وماعق رسیم ٓاںیئ ےگ۔ رہ وصےب وک اےنپ ےلصیف رکےن اک قح احلص وہاگ سج 

  ےس اپاتسکن اک رہ وصہب رتیق رک  اگ اور وافِق اپاتسکن وبضمط رت وہاگ۔
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 �'' �� ا�و� ''� �ل ا�� �� � � � � ��
Methodology of Imām Jalāl’uddīn Qāsimī in His Tafsīr 

“Maḥāsin Al-Tāwīl” 

 � � �ن

 ڈا� �ا� �ن ��       

ABSTRACT 

 Brought up in the context of a very critical time of Islamic 
history, Imām Muḥammad Jalāl’uddīn Qāsimī (1866-1914) played a vital 
role to reform and purify the ongoing mindset of the Muslims in Syria in 
his time. He was a man believed in an independent thinking in the light 
of the Qur’ān and Sunnah. He taught the people to get rid of the 
backwardness and blind imitation (Taqlīd). For this purpose of his, he 
presented the works of the previous leading Islamic Scholars as they 
were.  

He was expert in various fields of knowledge like Qur’ān, Ḥadīth 
and their Sciences, Jurisprudence, Dialectic, etc. One of his masterpieces 
is his exegesis known as “Maḥāsin al-Tāwīl”. It is a great exegetical 
work; as most of the exegetical aspects are entertained in it. It has nine or 
seventeen volumes according to its two different editions, including a 
whole volume of preamble containing eleven Rules of Quranic Sciences. 
Although the critics object to his copying the long paragraphs of the 
prominent Islamic Scholars without commenting or editing and on his 
long discussions that deviate the reader from the actual purpose of the 
Holy Qur’ān, but to present the material in this way for the purpose of 
reformations of Muslims and to bring them back to the way of Salaf 
through their words, in that crucial time, justifies the significance of the 
work. In this article, the author probes to present the mythology adopted 
by Imām Qāsimī in his exegesis and its scholarly merits.  

Keywords: Critical, Islamic history, Syria, Knowledge, Jurisprudence, 
Quranic Sciences. 

____________________ 

 آزاد� ، �غ ، �� ��� �� �ا� �ر� ،)ا��ت (    �ار  

     ��  � ا�م آ�د او� ��ر� ا�ل �� ، �� ا�� ا� �� آف � ، � و �آن ،  
 



 58 �'' �� ا�و� ''� �ل ا�� �� � � � � �� 

  :�ل ا�� �� � �رف 

� �ں �: � �ل ا�� ا� ا�ج � � � � ��  و  �ل ا�� �� � �را �م

ا� �� � ا�� � ا� � �۔� �� � � � �وف � ا� � ا� �� � �� � 

و  � � و� � �� �� �۔ �� � �� �م � ا� و� � ا�م، � اور � �م

ء � �١٨٦٦  �١٢٨٣/١٧دى ا�و�  �٨ و�دت �وز �  ا�م ��۔ �ن � �� �� �� � 

   ۔)١(د� � ا� ��ان � �� � � و �ٰى � �ر � 

   :�ل � اور �ر�

 � �� ،�ں �آن �� �دى � اور �� � � ��ر� ��� د� � 

ا�ں � �ف ، � ، �، �ن ، � ، �� اور د� �م �� �۔ ان � �ر ا��ہ � � 

�  ،�ى � �� ، � � ا� �� � �� ، � � � � � �� �ى ، ان � وا� � ��ں

� ر�� ، ا�ذ اد� � ا�زاق آ�ى � ر اور � ا� � � � � ا� � � ا� ،��
�
در �������

   ۔)٢(ا�� � �ا�ى �� ذ� � 

   � ��   �م  �فا�م �   �ان �   �ر� �  �  �  �  �  �  �   �ل �دہ

 )٣(ر�  اس دوران �ر �ل (   �م � � ھ ) � � �� و� � ا� ١٣١٢ھ۔ ١٣٠٨۔

ھ � وا� �� � و�ت � � درس ، ا�� �� � اور ��١٣١٧ں � درس � � ��ر � ۔ 

   ۔)٤(� ا� و�ت � �� ا� ا�م د�  ا�ں �ر� � ذ� دار�ں ان � �� � �

��:   

�� � �� � �اد � � �� �� ) � ا� وا� �� ا�م ء�١٩٨٤ �� ��(م 

 �٧٢ � ا�ں � ذ� � �۔ا�م زر� � � � �� ا�م �� �  �٨٧ ۔ � � � 

  : � � � � ۔ � � � � ا� � �م � ذ� �

� ا�� ۔١ 
���

���� � �ن 
�
   ع وا�ا�۔۔ اِ�ح ا�� � ا�٢ ۔ �ا� ا��

 ٣ � ��� �� �
�
  ۔ ا�ى � ا��م ۔٥  ۔ د�� ا�� ۔٤  ۔وا�� �۔ �ر� ا

 ٧  ا��م � ا�۔۔ �ا� ا�َ�اب و � �٦ 
�
�۔ ���

�
  ا�� � اِ�ء �م ا�� ۔ �
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��� ا�م � �� د� ا�م ۔ ٩  ا�ض وا�ا� ۔ ا� ��۔ � ا�� ٨  ���
�
  ۔ �

 ا�م � �� د� ا�م �  �  ۔ �� ا�و� ( � ا�� ) ۔ان �١٠   ��� ���
�
�ا� �

   ۔ ) ٥(�� �م ز�ر � � آرا� � � �

   :�ل ا�� �� �ء � ��

�  � � �ء � ا�م �� � � ، � اور �ٰى � �ا� دى �۔ ان � � � ا� 

  � : ر�از   )ء١٩٤٦ا� � ار�ن(م : آرا� ذ� �

'' � �م ا� � � � �� �ں � � �� � اِس ا�از � � 

�� � � اس � دل � اور اس � ا� ا�د �� � ا� �� � وہ � 

  ) ٦(  �م � �ے '' �ل ا�� � �� � �� � � � �

 )� � : ء�١٩٣٥ � ر� ر� ( 

 �م ا�م � �د ، � ، �،�،��،اور وہ �� " �م ، �� ز��، 

�� � ذر� � � ا�ء �� وا� اور ا� و� � �� � �� 

در�ن ا� � ا�ل � � � �� ار�ء اور � �� � ر�� � 

� �� " )٧ (  

   :و�ت �  �    ٢٣آپ  ا�و�  /�١٣٣٢دى  � ١٩١٤ھ  د�  ��ن ء  و�  اور ��   و�ت

�� ِ  ۔) ٨(�ل �  ٤٩س و� آپ � � ۔ا

   � ''�� ا�و�'' � �رف 

  � � �� � �م � � �ر � ۔ا�ںا�م �� � � � �م'' �� ا�و� ''�  

ھ � � � ،� � �� � ۔ � � دو � � ١٣٢٩ھ � � اور �١٣١٧ ا� اِس � � آ�ز  

� ١٤١٨: ا� � �� �� �� � ����
�
�وت � � �� �ن ا�د � � �  �ھ � دارا� ا�

�اد � ا�� � � � �� دار ا�ء  ء � ١٩٥٧ھ ۔ ١٣٧٦وں � �� �� اور دو�ى � � �
� �
�

�وں � �� �� ۔ �رس � � � اس � � �� �  �١٧ ا�� ا� � � ا� ا��
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 �3٣٥٣ � � �  ى �ا�� �رہ � � � ۔ � � ٦٣٩ ��٠ � � �ت � �اد

   �ت � � � ۔

   � و ا�ب � �� ا�و� �

ا�م �� � ا� �� �م � � � � وہ �رت �� �ر �م ذ� �� � � اس �  

اور �� �� � ۔�ں و� � اور ا� � �رت � ا� � زا��م � � ان � � و� � 

� �رت � �� � � � � وہ � آ�ز �رت � اور � آ� � �ن �� � ۔ � آ�ت 

 ذ� � � � آ� � � �د � وہ ذ� ��     ا�ل � �و� �� �� ''   � � � �ان ''

ا� � � ا�ں � � � �م �� ا�و� ر� ۔ � '' �و� '' � �۔ � ان � � � �م � � و

�ان �� � � � � �� � ۔ آ�ت � � � ا�از � � �� �۔ � � � 

   ا�ظ و �دات � �� � ���، �اء ت اور ا�اب �ن �� � ۔

�� � �ت � � اس �  � ا� � ا� � � �ب � � اس �� �رہ �� ا�ر  

، ا�م  ا� � � ا��م ا� � � � �ا�ت �  � ، �، �ت  � �ہ � �� � �

   � و رد � ذ� �� � ۔ ا� � ، ا�م �ا� ، ا� �م  اور د� � ا�ال وآراء � � ا�� ،

�ت � ا� �ت ، �ى ، � � ، � � � � ��ر ، � اس � �وہ ا�م �� � ا� 

ا�ا�ت ، �اء ت اور د� �م �آن � ا�ب �ول ،�ى و�� ��، ا�م ، �� ، �� �م 

ا�ز � �م ���ت � ا�م � � ۔ � � � �م � � �� ر� � �� ، �� و �خ اور و�ہ 

  ا�و� � �ص � � اس � � �ر� ذ� � ۔

  � ���ر � ا�م �� � �

 � �آن � ، ا�م ��  � ا� � � � ���ر � � �ر ا�ام � �۔ �آن � 

�  � �� � ۔ ان � اس � � �� �ر� ذ� ��ںؒ اور آ �ر ��  ؓ، آ�ر ��  �  ��

  :���  آ� ��� �۔

ُتْم ﴿   ) ٩( ﴾َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسبـْ

  � �چ �و ��ہ ��ں � � اے ا�ن وا�!ا��: 
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  ۔ � �� � آ� �  � �رہ آل �ان �� �آپ اس آ�  

  ) ١٠( ﴾ َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّونَ ﴿

ب �وں � � � � � � � � � � � � � �(ا� � راہ �) ا� ���: 

  ) ١١( � � �چ � �و۔

   :���  آ� � :ا�د� � ذر� �آن � �  

مثِْ َواْلُعْدَوانِ ﴿   ) ١٢( ﴾َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

  :�� �)   اور�  اور�ہ  �و  �د� �   دو�ے  ا� �   ��ں �   �رى ��   اور �

   ��ں)� ا� دو�ے � �د � �و۔

  :� ��� � آ�تد� � � � � ��� : اس آ� � � � � � ا�

  )١٣())َمْن َدلَّ َعَلى َخْريٍ فـََلُه ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلهِ ((             

  ) ١٤(��ا� � � ا� �۔� � �� � �م � را�� � اس � � �� ��: 

� � �� � � � � آ�ت �  اور آ�ر ��  آ�ر �� � �� 

   ار�د �رى ��:ان آ�ر � ��ہ � � � � ۔ 

رً ﴿   ) ١٥( ﴾اُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ

�ض � �� � � � � � � � � �ت �� آ� ا�اس � � �ل � � ��: 

  �ڑا �، � وہ و� �ے۔

رً ( درج �� آ� � د� �� � ا�ال � � ۔ ا�  اورا� �س �اد �  � )اَخيـْ

 � ��� : ؒس  ؤ�ڑا ۔ ��ڑے اس � � � د�ر �� �  �٦٠س � ��� � � � �� 

� �  � : ؒاور �ل �دہ  �ڑے اس � � � �ڑا�  � � ا� د�ر "

  )١٦( ۔" � �ار د�ر اور اس � او� �

��� � ا�م �� � �   �
�
  ��ت � ا�ر و ا��ت و ا

� �� �ں � آ�ت اور �ں � ا�م �� �ر�ں � در�ن ��ت � ا�م   

�  اور � ا�م �� در�ن �ن ��ت � � � � � وہ ا� �ف � � �� �ن �� �
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�ں � �ن �دہ �� � ا��ت � ا�ء �� � ۔اس � � ان � � � �ر� ذ� �

� � � � ��:  

  ) ١٧(  ﴾ َما َرزَقْـَناُكمْ  ْن طَيَِّباتِ آَمُنوا ُكُلوا مِ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن  ﴿� ���:�� ا�  

   اے ا�ن وا�!�رى دى �� ��ہ �وں � �ؤ۔��: 

  � �� آ� � �� �� �ن �� �� ��� : 

الرزق، افتقر األمر إىل بيان وملّا قّيد تعاىل اإلذن هلم �لطيب من "

  )١٨( "  ليجتنب، فبّني صرحيا ما حّرم عليهم ، اخلبيث منه

� ا� �� � ان � � � � � ا�زت � ��ہ رزق � �� � � � �� ��: 

ا� �� � اس �ت � �� � � � ا�ء � �ن � �� �� ان � ا�از � �� � 

� ان ا�ء � �ن � � ان � اس � �ام �ار د�۔ ً
�
  �ا�

  ا�م �� � � �دہ ��ت � �ل �� � ار�د �رى �� �:   

 ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَقَصُص اْحلَقُّ َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ ا�َُّ َوِإنَّ ا�ََّ َهلَُو اْلَعزِيزُ ﴿

  ) ١٩(﴾  اْحلَِكيمُ 

� � � � � � ، اور ا� � �ا �� �د � اور � � ا� ان � � ��: 

 ز�د� � وا� �۔

  � �� �� �� �� ��� ۔  �� وا� � � � �

�إلخبار بوحدانيته مستدال على ذلك  سبحانه القصة أول السورةقال البقاعّي: وملا بدأ '' 

�نه احلّي القّيوم صرحيا، ختم ذلك إشارة وتلوحيا فقال، عاطفا على ما أنتجه ما تقدم من 

ُ فصرح فيه ب ِمْن  أن عيسى عبد هللا ورسوله، معّمما للحكم: َوما ِمْن ِإلٍه ِإالَّ ا�َّ

نَّ ا�ََّ َهلَُو اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم فال يشاركه االستغراقية، �كيدا للرد على النصارى يف تثليثهم َوإِ 

   )٢٠(   ''… .أحد يف العزة واحلكمة، ليشاركه يف األلوهية

��� � �ل د�: ��ن �رى �� �:  �
�
  ا� �ح آ� � �� � ا

ََذ ا�َُّ َوَلًدا ُسْبَحانَُه بَْل َلُه َما ِيف  ﴿ السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلٌّ َلُه َوقَاُلوا اختَّ

  )٢١( ﴾ قَانُِتونَ 
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اور ا�ں � � � ا� �� � �� ا�ر � �ك � وہ ذات � ا� � � � � ��: 

  � آ��ں اور ز� � � � ا� � آ� ��ں �۔

ُ َوَلًدا� �( ََذ ا�َّ   )  � �� �� �ن �� �� ��� :  ُسْبَحانَهُ () � �� َوقَاُلوا اختَّ

وملا كان هللا تعاىل هو الباقي الدائم، بال ابتداء وال انتهاء، مل يكن ''

  )٢٢(" الختاذه الولد لنفسه معىن

وا�ء � اس � � ا� � ا�ر �� �� �   اور � ا� �� �� ، � اور � ا�ا��: 

   � ر� � ��� : (��)� ا� �� او�د � �ورت � �ك � ۔

� �� �� �  ﴾ َبْل َلُه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ  ﴿� �� �

  �� �ں �ن � :

  مث ملا كان اقتناء الولد لفقر ما، وذلك ملا تقدم، أن اإلنسان افتقر ''

َلُه َما ِيف  ﴿ :بّني تعاىل بقوله، إىل نسل خيلفه لكونه غري كامل إىل نفسه

  ) ٢٣( ﴾السََّماَواِت َواْألَْرِض 

 � � � �ورت � � � او�د  ا�ر �� �� � ،� � �� �ر � ، � ا�ن ��:  

� �� �� � و� � � � �ج �� � � ا� �� � �ن ��� � آ��ں اور ز� 

�� وہ � � او�د ا�ر � � � � وہ ا� � � � اس � � � �� � �� � � � 

   �ے ۔

   �م ا�آن � ا�م �� � �

  � �م  �ر�ں � آ�ز � ان ا�م �� � ا� � � �م �آن � � ا�م � � ۔  

  �اد آ�ت � ذ� ا�ام � �� �� � � � � ان اور  � و� �، ان � � و �� �� 

   � � � �� ہ � � � � ۔ اس � �وہ �� و �خ آ�ت اور �ن �ول � ذ� � �� � ۔

� �رہ �ء � آ�ز � اس � � و�� �� اور اس � �� �� وا� ا�ف �  

۔ �رٔہ ا�اف � �وع � ) ٢٤( اور اس � �� �� � �� دى ، � �م � و� � �ن � �� ہ �

� � � � � �رت � � � ا� آ� � �ء � �ف ا�رہ � � وہ �� � ا� �ح آ�ت � 
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ر اس � � �� �ن � � دو آ�ت � �رٔہ � � آ�ز � � �رہ � و� � او ) ٢٥(�اد � �� 

   ۔) ٢٦(� �ار د� � وہ �� � اور اس � �� آ�ت � �اد � �ن � 

  �� و �خ � ا�م �� � �

�ں � �� و �خ � �ن � � �۔ � ا�م �� � � � � � �ں وہ �� و �خ  

�ن �� � و�ں ا�� آ� � �� � �خ �� � �ء � ا�ف � � اس � � �ن �� � 

 � ۔ ان � اس � � �ر� ذ� ��ں � �ن � �� �۔

  ا� �� � ���:     

َأْربـََعَة َأْشُهٍر  ْصَن ِ�َنـُْفِسِهنَّ َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّ  ﴿

  )٢٧(  ﴾ َوَعْشًرا

  اور وہ �گ � � � � �ت � �� اور ��ں �ڑ ��( � ان ��ں � ��) � ��:  

  � �ر �ہ اور دس دن رو� ر�۔ وہ ا� آپ

 ٢٨(اس آ� � � � ا�م �� � ��� : ا� �ء اس �ت � �� � �  آ� )

  ا� �� آ� :  

َىل َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِألَْزَواِجِهْم َمَتاًعا إِ  ﴿

َر ِإْخَراجٍ     ) ٢٩( ﴾ اْحلَْوِل َغيـْ

� � � � �ت � �� اور ��ں �ڑ ��(ان � ��) � وہ ا� اور وہ �گ ��: 

��ں � � ا� �ل � ��ن ز� � � �� اور � � � �� �� � و� 

  ��۔

و� � � � � � �� � ا� � وہ آ� �وت � �م � �� � � �� �

 ۔) ٣٠(� �� � � � � دو�ں آ�ت � �   ؒاور ��

َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم  ﴿ار�د �رى �� � :  َلَة الّصِ   ) ٣١(  ﴾ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

  �رے � ر�ن � را�ں � ا� ��ں � �س �� � �ل � د� � �۔��: 
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 اس آ� � � �ن   �� ا�م �� � ��� ��:  �    ا�م �رى � �ت �اء

روا� � � � ر�ن � روزوں �� �زل �ا � �گ �را ر�ن ��ں � �� � �� 

   :� � ان � د�ں � �� � �ل �� � � ا� �� � آ�

ُتْم ﴿ ُ أَنَُّكْم ُكنـْ   ٣٢ ﴾َختَْتانُوَن أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكمْ َعِلَم ا�َّ

ا� � �م � � � ا� � � �� �� � � اس � �رے �ل � ر� � ��: 

  )٣٣( ۔اور � �ف � د� 

    �ِن �اء ات � �ِ ��

� وہ �ا ء ت �ا�ہ � �� �� �ذ �اء ت  �ن �اء ات � ا�م �� � � � �  

ا�ں � �اء ت � ان � �� � �ف �ب � � اور � ��م  � �ن �� � �

 ا  ت ��  �اء  ۔�ا�ں � �ن �  �   ا�ء  ت �  �اء  � �ن � � � � �  � ء

� � �� � �ن � � ۔ اس � �� �� ا�ں � �ذ �اء ت ت � �ء � آ�ت �اء

� � � �ن � � اس � �� � �ا� � � � ۔ ذ� � � ا� ��ں � ان � � 

   ��ن �رى �� �: �ن � �� � ۔

ُ َيْستَـْهِزُئ ِ�ِْم َوَميُدُُّهْم ِيف طُغْ  ﴿ ْم يـَْعَمُهونَ ا�َّ
   ) ٣٤(  ﴾ َياِ�ِ

د ا� � � � ا� ا� ان � �اق � �ا د� � اور ا� ڈ� د� � � وہ � ��:

  � ر� �۔

 ''� �اء ت � ا�ف � �ں �ن � ۔ َوَميُدُُّهمْ �� � �'' 

   بضمها، ومها مبعىن  ،شاذا ،، وقرئ»ميّدهم«واملشهور فتح الياء من ''

   ) ٣٥( ''  واحد.

''� ''�'' � � � �� � ۔اور ا� �ذ �ر � � � �� �  ميّدهماور �ر  ''��: 

  �� � � اور دو�ں � � ا� �۔

  روِز �ا � �� �۔��:   ) ٣٦( ﴾َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن ﴿ ار�د ر�� �: 

)� �اء ت �ن �� �� ��� :     ا�م �� �( ٰ�ِ
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  قرأ عاصم والكسائّي �ثبات ألف ماِلِك والباقون حبذفها. قال ''

ورجحت قراءة (ملك) ألنه قراءة أهل احلرمني، وهم أوىل  الزخمشرّي:

وكالمها صحيح  …الناس �ن يقرءوا القرآن غضا طر� كما أنزل،

  ) ٣٧(''   متواتر يف السبع

 :��   ��'' �� � � ��ں � اس �   �� اور �� � ا� � ا�ت � ��''

�ف ا� � ��'' �'' �� ، ز�ى � �: � � '' �''  � �اء ت � �� دى �۔ 

� � � وہ �زل �� � ا�ِ �� � �اء ت � اور و� �آن � � ا� �� � �ھ 

  اس(…�ا �۔   )� � � � دو�ں �� � د�� �ن � اور ا�م � � ��� 

�،  �ا�اور �اء ت � � ۔
����

  اور وہ دو�ں 

    �� � ا�م �� � ا�ب �ى  

�� � � � � ا�م �� � � �ا� � � � � � �� �� �  �ى�ں �  

اور � �� و ا� � � �ا� � ا�ظ و � � �� و �� �� � ۔� �در � ذ� 

� �� �ن �� � �� � ۔ اس � �وہ � � �� � � � � � �� �� اس 

 ان �   اس � �� �� وا� � � �ن �� �۔�ى �� � � �ا� اور � �

�� �� وا� � �� � �� �� � � �� وہ اِن �� � ا�ز و ا�ر � � �م 

اس � � ان � � � ذ� � ��ں  � ان �� � ا�ر � ا�د � ا�م ��  � � ۔

   ار�د �رى �� �:� �� � � � �۔

  )٣٨( ﴾َوَال َتْسِقي اْحلَْرَث ُمَسلََّمٌة َال ِشَيَة ِفيَها ﴿

  � � � �� د� � ، �� �ر� � اس � �� داغ د� � � �۔��: 

  ''  � � � ا�م �� � �ح � �ا� � �ن � : ِشَيَة  اس آ� � �''

يف الصحاح: الشية: كل لون خيالف معظم لون الفرس وغريه. واهلاء '' 

  ) ٣٩( عوض من الواو الذاهبة من أوله. واجلمع: شيات.



 67 �'' �� ا�و� ''� �ل ا�� �� � � � � �� 

  :��   ر� � �  ِشَيةَ �ح � �''  � ز�دہ  ر� � �ڑے و�ہ  � وہ � اور ''

(�� ���)'' اس واو � �ض � � � اس � آ�ز � � � � � اور  � ) '' ہ   ِشَيةَ (

   اس � � �ت آ� �۔

   ) ٤٠( ﴾ َوَما يـَْعَلُم َ�ِْويَلُه ِإالَّ ا�َُّ ﴿: ا� �� � ���

  ۔ ا� � �وہ �� � ��اور اس � ا� �اد ���: 

ا�م �� � اس آ� � � � �و� � � �� � � �� � �و� � � 

  ۔) ٤١(اور � � � � و� ا�م � � � � � 

   ا� �� � ��� : 

ٍم لِْلَعِبيدِ  ﴿   ) ٤٢( ﴾ َذِلَك ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ ا�ََّ لَْيَس ِبَظالَّ

�وں � اور � � ا�  � ان ا�ل � �� � � �رے �� �د آ� � � ���: 

  � �� وا� � �۔

ا�م �� � اس آ� �  � �'' �م'' � �� � � ،اس �ا�ل و �ا�ت � 

  � اور اس � � � �� �ى ا�د � � ۔ � ��� م '': ا� � ��  � � �� �  ''َظالَّ

� � � �زم � آ� � � ا� �� �  � � � � �ِ � � � �ت � ��ہ د� � � �ِ

 �� � � �ح � � � � � � �� � � � � �ا �''��'' ز�دہ و�� � �� ��

� � د�� �� اس � � �م � � �� �� � در� �۔� اس � �اب � و�ہ � � ان � 

    ا� � � � �ں �م �� � � � � � � � � � �َّار ( �ر� �وش ) اور ّ��ر                                                               

� � وا� ) � � � � � � � � �ف اس � � � � �� اور دو�ى و� � � � � ( 

   � �ل ا�ل �� � � اس � �ت �اد � �� � �� � �ل � ۔

   ولست حبّالل الّتالع خمافة ... ولكن مىت يسرتفد القوم أرفد

� �� �� � � � � �م �د �  � � � �ف � �ء � ��ں اور��: 

  �� �� � � � �د �� �ں ۔

��� � �ں �� � �اد � � � � �ع � �ڑا � �ل � � �� � � 

   ۔) ٤٣(دو�ا �ع � �ل � � � � � دال � 
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  ��ن ا� �: 

َ َال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها﴿   ) ٤٤( ﴾…ِإنَّ ا�َّ

   �ن ��:  �ل �  ��  (�  �  ��)�  ���  �  �   �ت  اس  ا� �  �

  �۔۔۔ ���(�اہ) � � � �� (ا� � � � �رت � ) اس � � �ھ �

 ):  )(�) � بـَُعوَضةً  ا�م �� � اس آ� � � �ى � �� �� ���

 اور'' � '' � � � َيْضِربَ )� �ل � �� (َيْضِربَ �ل � اور وہ دو�ں( ) �ں ''�''

   ۔) ٤٥( � � ۔ ( � وہ دو�ں �ل � � �)

   �� � � �م ِ�� � ا�م

  ا�م �� � �� ا�و� � � ��ت � � ��، �ن و �� � ذر� �آن �  

� ا�ار و ر�ز � �دہ ا�� � ۔ اس � � ان � �� � ر � � � �ں وہ آ� � �ى ا�ر 

� � �اً رو� ڈا� � ۔اور ا� � �د � � � � �� �� � و�ں اِن �ِت �� 

اس � � �ہ �ان � � � �� اور ا� ا� � �رات � ذ� � � ا�ر �� � 

   ۔�ں � �ن � �� ��� �� �۔ ا�ر �� � ذ� � ان � ا�ب � ذ� � �

  ���:  ا� �� � 

   ) ٤٦( ﴾ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضََّالَلَة ِ�ْهلَُدى ﴿

  ۔۔ا� � �ا� � �� � ��ا۔� وہ �گ � �ں � ���: 

� د� � ا�اف � � اور �ا� �  س آ� � � � ���: ��� �� � ا

�۔اور �ا� � �ا� � �� � ��� �اس ا�رہ ا�ل ��ر د� � ا�� � � 

 ��� �ا� �  �   �ا� � �ا� � �� � ا�ر  ا�ل � � � �  ا�رہ � �ر

  ۔) ٤٧(ر� � � �ا� � ا�اف �� �

اس � �م د� اور �ا� � ر� � اس  � �  در�ر � �ا� � ��ارى � � 

  � ��ار � د�۔ ا� "��"

  



 69 �'' �� ا�و� ''� �ل ا�� �� � � � � �� 

   ار�د ر�� �:

ُ َخيُْلُق َما  ﴿ قَاَلْت َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِيل َوَلٌد َوَملْ َميَْسْسِين َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك ا�َّ

  ) ٤٨( ﴾َيَشاُء 

�� � � ��� � � � � � �� �� � ا�م � �ض �: �ے �ں ��: 

  � ��� �ا ���  �۔ � � ��، ���: ا� �ح ا�

�� ) �َخيُْلُق َما َيَشاءُ (  �� �ا�م ��  � اس آ� � � � ���: اس �م � ا�

 ''ء''يفعل ما يشا�  � � � � �ا� خلق ''''� � � ��� �� ��� � � ز��ؑ�  

��� و �ض � � �� � ر�  ( � �  ) ٤٩(� � د� � وہ اس �م � ز�دہ �� � �� ��

  �ل � �� � ) ۔

  ا�م �� � �  ا�آن اورا�ز

   ��ں � �� �:اس � � ا�م �� � ا�ب � ذ� � 

   ��ن �رى �� �: 

فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة  ﴿

  ) ٥٠( ﴾ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفرِينَ 

   �� � ا�� آد�� ا� � ا� � � �اور � � � � � � � اس آگ � ��:

  � (� ان � �) �، � ��وں � � �ر � � �۔ اور  (��)

�ن � اور ��ں � ذ� اور  �ى �م آ�ت اس آ� � � � � � ا�ں � 

ن � ان و�ہ � �، ان � �� � �رت اور د���ت �ن �� � � و�ہ ا�ز �

  : ا�ز �

۔ � �ر �آن � � ٣  ۔ا�ر � اور ان � ا� � � �� �� �� ۔٢۔  �� و �� ۔١ 

۔ �آن � � ان �م � � �� � � �ب و � � ��٤ �� اس � ا�� �س � �� ۔

۔ �� وا�ت و ا�ام � � �� ��� � ( �ت � ا�ة وا�م ) � �٥ر � � � ۔

  ۔) ٥١(� �آن �زل �ا و ہ اُ� � 
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   ��ن �رى �� �:

  ) ٥٢( ﴾ َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة َ� ُأوِيل اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  ﴿

� ز��(� �� ) � اے � ��!�� �( �ن  اور �رے � �ص ���: 

   ر�ى اور ��دى �) �۔

 ا�م ��  � اس آ� � � � � � �ان � � ��� :  

، يف اإلجياز مع مجع املعاين، اتفق علماء البيان على أّن هذه اآلية''

  ) ٥٣(  ''…�لغة إىل أعلى الدرجات

�ء � اس �ت � ا�ق � � � آ� و� �� � �� ا�ز � ا� در�ت � ��: 

   �� � ۔

اس � � اس � و� � �ن � � اس � � ��ں � � � ا�ظ � �� � � 

  ''  قتل البعض إحياء للجميع''  � ان � �ل � :

  ۔�رى ا�� � ز�ہ ر� � � � � � ��  ��: 

  ۔ز�دہ � �و �� � � � �� ��:       ''  أكثروا القتل ليقّل القتل.'' اور � � �: 

  اور � � � �ہ ا�ظ اس �ب � ان  � �ل � وہ � � :  

  ۔ � � � � ز�دہ �� � � � ��: ''  القتل أنفى للقتل  ''

ا� ِ�ب � �� �ر � � وہ �ہ �� اور ��رت ا�ظ � � � �� � � � 

�� � �� � � ا� �ب � �م اور �م ا� � و� � � � ا� �� اور اس � �ق 

   ۔) ٥٤(� �۔ � �ں �آن � ��ر� و �س اور �ں ان � �م 

  �� �� � �ل ا�� �� � �

� � ا�م �� � ا�ال � �ن � � وا� � � � وہ ��ً � � � � � ر� ان  

� � � � �رى �ح �وى � آ� � ۔ اس � � ان � ا�ب � � � وہ وا� �ر � �� 

� � ا��م ا� � ، ا� �  � � اور ان �� � �� � و� د� ا�� � �� د� 
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ا�ز� ، ا� �زى ، ا�م �ا� اور د� ا� � � �� � ۔ �وہ از� ا�م �� د� �ق �� � رد 

   � �� � ۔

بيان أن  � �ں �ان �� � ''ا� �� � � �ت � � آ�ت � �ا�  

 � اس � د�� � � ا�م �ا� � �ب  الصواب يف آ�ت الصفات هو مذهب السلف ''

'' � �� �رت � � � � � �ت � � � اجلام العلوم عن علم الکالم ''

  ۔ د�� � ذر� رو� ڈا� � � 

  کّلم' � � ��� : ')٥٥( ﴾ ُموَسى َتْكِليًما وََكلََّم ا�َُّ  ﴿آ�  ) � تکليما � �ر ( ''

�� �� �م � � �� � د�� �� � اور اس �ت � دال � � � � و � ��  � ا� 

�م � � � �ا � � اس  � ور اس � اس � � رد � � � � � ا� ��  ا  �� � �م � � 

  ۔)٥٦(�م � �� ٰ � ا�م � �

اس � � ا�م �� � �ہ � � �� � �م � � � �ن � � دو  

� � ۔ � � �  � �� � � � � ا�ں � � ا��م ا� � � �م � � و �

�م  رااور �� �ق � رد � � �  � � �ف �م � �� �ت � �رے � � � �ن � ا��م ؒ

�  �  ) ٥٧(�� �ت � � � � � � � � � اس � ا�م �� � �� را� � �

ا�ت � �رى �� ا�ن � )٥٨(� ''اس � �وہ ا�ت �  � �� �رى � � � آ� � ۔

  � �رے � � �ہ � �� �� � � � رو� ڈا� � �  ) ٥٩(ز�د� و �ن

   � �� � ا�م �� � �

� �� � � �� � � �� د� �� ا� � ا��م ا� �،  ا� � و�ہ  

اور � ��ت � �ا� � � � � �ف ان � �م �   �ال � � � � � � � ا

ا�دہ � �� � � � � ۔ ا� ار� � �� � � � ذ� � � � ۔ اس � �� �� 

ں ا�م � و ا� � ر � ۔ �ا�ر � �� ا�ل � � �ا� � �ف ا�رہ � � � ا� �ذ و �د

اور �ا� � � � ان �ل    �� ا�ل � و �� ��� ا�ال ذ� � � � و� ا�ز�

  � � � آ� � ۔ � : آ�
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   ) ٦٠( ﴾… َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن ِ�َنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروءٍ  ﴿

  ۔� �ر� ا� آپ � � �وء � رو� ر�اور ��: 

� � �آ� آ�ت � رو� � � ، �� ، �� ، آ� اور وہ �رت � � �و� �ت 

  � �� � �ت �ن � اور آ� 

   )٦١( ﴾…َوُأوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ  ﴿

  � � وہ ا� � و� ��۔ �ر�ں � �ت �اور �� ��: 

   �رے � ��� :  �

( � � �م � ۔� � آ� �م �ص � � � ''  فهذه اآلية من العام املخصوص''

''     � � �ن � :  ) � �وء  ذر� �ص � � �  اس � � � دو�ى � � والقرء من �

 اوراالضداد'' � � � اس � ا�ق � اور � دو�ں � �� � اس � ا� �  اضداد  قروء  

ا� �، ز�ج ، �و � ا� اور د� � �ن � � اور ان دو�ں � � ا� � �� د� �� � � 

و�ں  � ��  � � ا� �� � ا�م ا� ا� � زاد ا�د � اس � � � �ر � �ن �

  ۔)٦٢(  ����

َرهُ  ﴿ا� �ح آ�  �    ) ٦٣( ﴾ فَِإْن طَلََّقَها َفَال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ

  فروع مهمة تتعلق �ذه اآلية'' �  �رے � ا�م ا� � � �ان � � � ��ں �''

   ۔)٦٤(ا�دہ � � � �� �ر �ت � � � � �ب زاد ا�د � ا�زى

  �� �م � ا�م ��  � �

 اور اس � ��ں � د�� ���� �م � ا�م �� � � � � وہ آ�ت � �رت  

ا�م اس ا�از � � � � � ا�ں � �م � � � � آ�ت � � � ا�ں � اس � 

   � � ��� � �� � را� � � � رد اور ا�� � � � � ۔

  ا� �� � ���:  

يًعا مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء  ﴿ ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

  ) ٦٥( ﴾ َشْيٍء َعِليمٌ َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ 
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  و� � � � � � � ز� � � �رے � �ا �، � وہ (��ت �) ��:

��� �ں � �ف �� �ا� اس � ا� در� � � ان � �ت آ�� �ت � 

، اور وہ � � � �� وا� �۔
�

   د��

  � ��� �ت � �رات � � و �د� � � � اس آ� � � � ا�م �� 

��ر � �ٰت � �اد �رات � اور � �ٰت � �  � � �� � � � � �آن � �

  ۔ ) ٦٦(� � �د �اد � � � اس � �ت �اد � 

�    ا�م ��   ��� �ت � �رات �
� �

 ان �� �   ان  �� ذ� �� اور  و ��د�

��ت � �آ� آ�ت � � �� � � ا�ز �آ� � �� �� � ۔ اس � ا�ں � ��� 

ٰ� � � د�۔
�
   �ت � ا�ال � �د � � �ف � � � ٰ��ٰت � � ا� � ���

�� � �ا�ہ �� �� � � � � � � � � �� ��  اس � � � ا�م 

ٰ� �اد 
�
ٰ� � �� �� � ۔ � اس �م � � ٰ��ٰت � ان � � ���

�
� اس � � ���

ٰ� �اد � � �� روا�ت � �ف � � �� �� �� � � �
�
� ��و  � ان � � ���

� �ت آ��ں �  ملسو هيلع هللا ىلصآ�ت � � � روا�ت � � �� � � � � وا� �اج 

�� �ذ� � و�ہ ؛ اس � ا�م �� � ان ا�ال � ذر� �آ� آ�ت � � �� اور ان � 

� � � � � وہ � � � � ۔  �آن � اور �) ٦٧(�آ� ا�ز � �� �� �ان � �

� ر� �� �� � ا�� ��ہ � �� �ہ �� �� � ذر� �آ� �� � � و � 

   � ان � �� � � � �۔

  ا�ا�ت � ا�م �� � �

ا�م � � � � ۔� اس � ان � �د ا�م �� � ا� � � ا�ا�ت �  

� �ت � �� و � �۔ � ��ت ا� � �ں ا�ں � ان �� � ا�رًة رد � � � 

  ذ� � ۔ � آ��ں � � و� ا�ا�ت � ا� �� �

ُ ِإلَْيِه وََكاَن ا�َُّ  ﴿    ) ٦٨( ﴾  َعزِيًزا َحِكيًماَبْل رَفـََعُه ا�َّ
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� ا� �� � ا�(� � ا�م) ا� �ف ا�� اور ا� ز�د� � وا� ��: 

  �۔

ا�  �  � اور ��� ا� ��� سا�م �� � ا� � ار�اس آ� � � � 

�� �م � � � � ا� � � � ا��م ا� � � ''ا��ن '' ا� �م � ''ا�'' 

 اور اس � �وہ ا� دور � � �ر� و �� �دى و  ''  �
���

�� � ا�� ا�� � ''ا�اب ا

 � ا� �ف � ا�ا��� �ء � �رات � � � ۔ اس � �  ت � ذ� � � ا�م �� 

ا�د�ن � �� � � ا�م � �۔اور � �م � و � �� � �ت  �دو�ى �ف �ر

  ۔)٦٩(� � �

   �در �

�اد  ٣٠٠ا�م �� � ا� � � ��  
� �
� زا� �در � ا�دہ �۔ � � � �

� �  �) ٧٠(�در � �  �٣٠٧ ا�� � ان �د ر � � �� �� � اس � �� � 

   :� ا� �ر� ذ� � 

  ،   ا�م ا�ة ،   زاد ا�د  ا�ء �م ا��، أ�م ا�آن �ص ، أ�م ا�� ، ا��ن ،

، �ر� � ا� � ، � أ� �ن ، � ا�� ، � ا�م رازى ، � را�، � �� � �ن 

�  � �ل د� ا� ، ا�اب ا� ا�� ا� �� ، ا�ة، �
�����

�، ا��� ، ا�اب ا
���

ا�ء ، ، �ح  ا

   ، �ح � و�ہ �� � ۔ ا�وض ا�� ، �ح ا�

  �وں �� �� ا�و� � 

�� � �� ا�و� ا�ار و ر�ز �آ� اور ��ت � � � �ا� � � �ر ��ں  

� � اس � �� اس �ت  وں � � �م و �ن اور � � �اس � � ز� � ۔ �

ف � � � � � � ��� � ا� ا�� � � � � � � � ��د �� اس � �� 

   درج ذ� �: وں � � ن � �� ا�و� � � ���ن �
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ان � � � ا� �� � � اس � � ا�م �� � � � د�� � د�  ۔ ١

� �� ا�ں � �� � � � ا� و �ء آراء و ا�ال � � � رد ، � اور را� 

   � � � ۔

در� ان � � ا�اض �ف �� ا�و� � �ا� � � � ان � �م �  

�ل ا�� و ’’� ا� �ز � ا�ر � � � ۔ �� � �� �� � �ل ا�� �� � ا� �ب 

� �  �اب د� � � ��� � � � ا�م �� �� � �ا� � اس ا�اض  د� � �‘‘�ہ 

�'' ا�ر ا�ء ��  �ز �� �� �� �ا�ہ � �� �� �ء � �ل � 
�
��  '' � �) � � �

اور دو�ا � � ان � دور � ��ہ � �ت و �ا�ت � �ر ) ا�ب اس � � و � � ا� �ء �

ا� وہ ا� �ت ذ� �� � �� �گ ان � �ت � �ن � د�� اس � ا�ں � ا� �ر �  �

  ۔) ٧١( ا�ال و آراء � � � � ��ہ � ان �ا�ں � �� � �� � 

  � � � � � �ا�م �� � ا� � � �رات و ا� � � �رات � ۔ ٢

 � � � �آن � � �ص � �� �� ان �رات � � �� � � � ا�ہ

 � �)٧٢ ( 

��� ا�م �� � � ان �رات � ان � ا� د� � ان � ا�د �� � � � �  

ت � ان � ا� � � � اور ا�ا�،اور ا�ل �� � � � ا�ا�ت � �ن � �ر � 

   �ت � ا��اء ۔� � �آن � آ�ت � �� � ان � �رات � �� � �� ا� �

 �  ۔ ٣ �   را�  دہ �   �ن �  ��  �  �   ا�ان �   �ز �  �   ا� �  ��  ا�م

  ۔)٧٣(�� � �
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   �� �م

�� اور ان � � � � �� �ت � � � �� � رو� � � � � ا�م 

�:  

ا�م �� ا� دور � �ر �ء � � � ۔ آپ �� �� �ہ � ۔ آپ �   ۔١

  �س � � �� ۔ ��٤٩ � �اد � � �� � ا�� آپ � 

  � اور � � �� � �  �� ان � � ر� � � � ��ں �۔آپ �� �  ۔٢

آپ � ا� �� و ��ت � ا� �ر � �رات � �� � � ��ت و �ا�ت �  ۔٣

   �ر ��ہ � د� و ��ن � �� ا�ح � � �ر�� �۔

  ى �� � �� � � ۔� �� ا�و� � � ۔٤

  �م �آن � � � ��ت � � �� � ا�م �� � ا� ��ر � ۔ ۔٥

�ں � � � ر� � �آن � � � � � � � � ۔ ۔٦
�

   �� �ى  ��

� � �۔ � ان �رات � � �  ا�� � �� � ا� �ر � �رات � � ا� ۔٧

   د�� و ا�ف � �� � � � � ۔

� اس � � ذر� ��� �ا�ں ، ��ت اور د� �ا�ت ،� �  � � ا�� ۔٨

اور�� ذر� ��ں � �  �ا� � � � ، � دور �� اس و� ��ہ �

   � �� � �� � �� � ۔��
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 �ا� و �ا� �ت
 

دار ا� ������ ،ا��م  ،� � � ��ت � � �� � : � ا�� � � � �د زر � د�   ) ١

�� �ا���
�
�د ،٢٠،صھ، �١٣٨٥ �� �� ، �ل ا�� ا�� و �ہ ، د� ، ،١٣٥ ص:ء ، ٢٠٠٢ ا�� �

� ،�ى ا���   ا��� �وت ، ا��� ��
�
�� ا�م �ل ا�� ا�� ، ا����

�
  ٢٣ص:، ١٤٠٥ا�و�  ��

٢(       �ل ا            ، ص :د� : دار ا�ء ا�اث ا�� �وت  ،، � � ر� ،� ا�خ ٣٤، ��٢٣ ا�� و �ہ

  ١٦، � ا�م �ل ا�� ا�� ، ص : ٢/١٣٦ ،ص:

  ٣٦۔�٣٥ل ا�� ا�� و �ہ ، ص:   )٣

 ا��ن  )٤  �  �   ،ا �  ا�  ا،��ت  و ������ثادارات  اا��� ����،وا��دا��ة
�

�
�
،  ا�����د� ا�� �

�� �ا���
�
  ١٦١/ ١: ، صھ١٤٠٧ا�و� �

  ١٦٣/  ١، ا��ت ا� : ٦٨٨، ص ��٧٢ �: ا� ً،  ص :    ) ٥

���� ا�� ،ا� � ار�ن   ) ٦
�
� ، ا��  دارا�ء ا� ا�� ،�� �ا� ا��

�
���    ٧ھ ، ص : ١٣٨:  ا�� �

   ٨ص :  ،ا�   ) ٧

  ١٦٢/ ١د� ا��ت ا� :   ) ٨

  ٢/٢٦٧: ۃۃ ا��ر   ) ٩

  �٣/٩٢رة آل �ان :   ) ١٠

  ٦٨٣/  ��٢ ا�و� ، ص:    ) ١١

  ٥/٢:  ۃ �ا��رة   ) ١٢

دار ا�ء ا�زى � � ا� � �ب و�ہ ،  � ، � � �ج ا�ى ، �ب ا��رة ، �ب  � ا�� �  ) ١٣

�اد � ا��، ص:ا�اث ا��،
� �
� :��٣/١٣٠٣   

  ۔١٨٠٦/ ��٦ ا�و�، ص:    ) ١٤

  ٢/١٨٠ة : ا� �رة   ) ١٥

   ٤٠٧/ ��٢ ا�و�،  ص:    ) ١٦

  ٢/١٧٢ة : ا� �رة   ) ١٧
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   ٣٧٨/ ��٣ ا�و� ، ص:   ) ١٨

  �٣/٦٢رة آل �ان :   ) ١٩

  ��٤/٨٦١ ا�و� ، ص:    ) ٢٠

  ٢/١١٦: ۃا� �رة   ) ٢١

   ٢٣٢/ ��٢ ا�و� ، ص:  ) ٢٢

٢٣ (      ص: ،   ا�و� ��٢  /٢٣٢    ص: ، ٢٣٣۔  ا�و� ��  ،  �  ��  ��  �   ��ت  �وہ �  اس

٧٣٣، ٤/٩٧٦   

   ١٠٩٣ا۔ ٠٩٢/ ٥ص: ،ا�    ) ٢٤

   ٧/٢٦٠٧ص: ،ا�   ) ٢٥

   ٣٧٠٤/ ١٠ص:،ا�    ) ٢٦

   ٢٣٤/ ٢ة : ا� �رة    ) ٢٧

   ٦١٥/ ��٣ ا�و�، ص:    ) ٢٨

  ٢/٢٤٠ة : ا� �رة   ) ٢٩

   ٦٣٤۔  ٦٣٢/ �٣ ا�و� ، ص:  �  ) ٣٠

  ٢/١٨٧ة : ا��رة  ) ٣١

  ا�   ٣٢

٣٣ (     / ��١٥ ا�و� ، ص:  � � � :  ٥٨/١١د� : ا� �رة ، �� �� �:  ٤٥١/ ��٣ ا�و� ، ص: 

٥٧١٨  

  ٢/١٥:  ۃا� �رة   ) ٣٤

  ١٥/ ��٢ ا�و� ، ص:     ) ٣٥

  �١/٤ : ا� ۃ �ر   ) ٣٦

  ٥ ٦٢/  ٣، ٦٨٨،  ٦٨٧/  ٣ ، ص: �� ��ں � � د�: ا�۔٩۔  ٨/ ��٢ ا�و� ، ص:    ) ٣٧
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  ٢/٧١: ۃ ۃ ا��ر  ) ٣٨

  ١٥٥/  ��٢ ا�و� ، ص:    ) ٣٩

  ٣/٧ آل �ان:ۃ �ر   ) ٤٠

   ٧٦٦/ ٤ص:   ،ا�    ) ٤١

  ٣/١٨٢آل �ان :  ۃ�ر   ) ٤٢

  ٥٤٩/ ٤، ص:  ، �� د� ١٠٥٣/  ��٤ ا�و� ، ص:     ) ٤٣

   ٢/٢٦ۃ :ۃ ا��ر   ) ٤٤

٤٥ (     ا�و� ، ص:  �� ؛  ٢٣/١٢:�نۃ ا��ر؛�� ��ں � � �� �: ٨٦/ ��٢ ا�و� ، ص: 

  ٥٧/ ��٢ ا�و�، ص: ؛    ٢/١٨ۃ:ۃ ا��ر،١٢/٤٣٩١

   ٢/١٦ۃ :ۃ ا��ر  ) ٤٦

  ٥٢۔٥١/ ٢، ص:  ، �� ا�و�  ٣٨:  �٢رہ �ہ : ، �� د�:  ٥٣/ ��٢ ا�و� ، ص:    ) ٤٧

  ٣/٤٧آل �ان :  ۃ�ر  ) ٤٨

   ٨٤٥/  ��٤ ا�و� ، ص:     ) ٤٩

  ٢/٢٤:  ۃا� ۃ�ر   ) ٥٠

    ٧٥/ ��٢ � : �� ا�و� ، ص:    ) ٥١

   ٢/١٧٩ۃ:ۃ ا��ر    ) ٥٢

  ٣٣٩/ ١، د� : �� ا�و�، ص:  ٤٠٣/ ��٣ ا�و� ، ص:     ) ٥٣

٥٤ (      ً   ا� 

   ٤/١٦٤:ءۃ ا��ر  ) ٥٥

   ١٧٥١۔  ١٧٢٣/  ٥د� �� ا�و� :    ) ٥٦

   ٢٠٦٠: ٦/٢٠٥٧ا� ً ، ص:   ) ٥٧

  ٢٨٥٢/  ٧ص:  ،ا�  ) ٥٨
 



 80 �'' �� ا�و� ''� �ل ا�� �� � � � � �� 

 

  ٢/١٧٧ص،: ،ا� ً   ) ٥٩

  ٢/٢٢٨ۃ:ا� ۃ �ر  ) ٦٠

  ٦٥/٤ق : ا��رة     ) ٦١

   ٥٨٢/ ��٣ ا�و� :   ) ٦٢

   ٢/٢٣٠:  ۃا� ۃ �ر    ) ٦٣

٦٤ (     ��:� ٢/١٧٨ ۃ: ا� ۃ�ر،ان � � � � �� د�: ٥٩٢۔ ��٣/٥٨٩ ا�و� ، ص:

  ٤٠١۔ ٣٩٦/ ��٣ ا�و� ، ص:  

   ٢/٢٩ ۃ:ۃ  ا��ر    ) ٦٥

  ٢/٧٥ :ص ،ا�، �� �م � � �� �� �: ٩٤۔  ٩١/  ��٢ ا�و� ص:    ) ٦٦

٦٧ (   ��� �
�
��� � ا�� � � �� ا�و� ، ،� ا�� �� ا ��

�
  ١١ /١١:�ہ � ، ص ،ا��� ا�� �

  ٤/١٥٨ء : ۃ ا��ر  ) ٦٨

   ١٠٨/  ٢ ، ١٧١١۔ ٥/١٦٣٨: ص،ا�   : �� �   ) ٦٩

  ٧٤۔ ٦٨/ ١٧ص : ،�� �� ا�و�  )٧٠

   ٧٢ص : ،د� �ل ا�� ا�� و �ہ  ) ٧١

  ١٣١ص : ،� ا��   ) ٧٢

 ١٣١ص : ،ا� ً     ) ٧٣

 

**********************  



            االسیم وکنیبں ںیم راجئ اضمرتب :اوصل و قیبطت،دور احرض ےک انترظ ںیم                                                            

 

81 

 احرض ےک انترظ ںیم           االسیم وکنیبں ںیم راجئ اضمرتب :اوصل و قیبطت،دور 

Muḍārabah in Islamic Banks: Principles and 

Compatibility: A Study in the Contemporary 

Perspective 

راؤ رفاحن یلع ڈارٹک احظف

*

 

ABSTRACT 

Islām is said to be a complete code of conduct. It guides the 

humanity in every aspect of life. To earn the best living is the aim of 

every man, for which he earnestly spends his most precious time and 

energies. In the present era, the economic activities are in close 

correspondence with the banking system. But, it is a matter of fact 

that the conventional banking system was not founded on Islamic 

economic principles, nor does it follow them in the conduct of its 

affairs. The question arises, are Islām and its academic sources 

capable to guide us to substitute the conventional banking system. 

We find that Muḍārabah in an Islamic economic system is an 

instrument that emanates a number of substitutions to replace the 

conventional banking. 

This article discusses Muḍārabah, only. Muḍārabah is a 

mode of Islamic financing in which one party provides capital and 

second one employs its expertise to do a business. In the classical 

Muḍārabah, there were only two parties. One of them is called Rabb 

al-Māl (Financer) and second Muḍārib (Worker). It was the simplest 

form of the classical Muḍārabah, but with the passage of time, 

Muḍārabah evolved into many forms. Now, it has become more 

complex. The Islamic banks employ Muḍārabah. They are using 

modern forms of Muḍārabah in their products. People have several 

misconceptions about Muḍārabah for lack of knowledge about it and 

its the procedures. This article is an effort to explain the legitimacy 

of Muḍārabah and its method according to al-Sharī‘ah in the context 

of the modern Muḍārabah banking. 

Keywords: Islamic Economics, Rabb al-Māl, Muḍārib, Islamic 

Banking, Conventional Banking

____________________ 

 ،االسم آابدویوینریٹس ،لمن  االسہیم رچکیلار،ہبعش ولعم  *



            االسیم وکنیبں ںیم راجئ اضمرتب :اوصل و قیبطت،دور احرض ےک انترظ ںیم                                                            

 

82 

 اضمرتب یک وغلی رعتفی:

  ےک ونن  ر  ے  س ےک ورو  ا یل ''رض''' اضمرۃب ۃغل افم

 

ےک ینعم  س   ںیہ('  ر ض)لعۃ 

۔امرےن ےک آےت ںیہ 

(1)

 :اہلل اعتٰیل اک رفامن  ے  

اْلمخضخاِجِع  وال ِّٰتْی َتخخافُ ْونخ ُنُشْوزخُهنَّ فخِعُظْوُهنَّ وخاْهُجُرْوُهنَّ ِفی﴿
ُغْوا عخلخْيِهنَّ سخبِ  .وخاْضرِبُ ْوُهنَّ   (2) ﴾ًَل يْ فخِاْن اخطخْعنخُکْم فخَلخ ت خب ْ

 اور نج وعروتں یک انرفامین اور دبدامیغ اک ںیہمت وخ  وہ اںیہن تحیصن رکو اور اگل رتسبوں  ررتہمج:

 ۔ہن رکووھچڑ دو اور اںیہن امر یک زسا دو رھپ ارگ وہ اتدعباری رکںی وت ان  ر وکیئ رہتس التش 

اامعتسل وہا  ے اراشد ےک ونعمں ںیم یھب   نییبت، رفس، بلط رنق  وایبن  ''رض''' اني    العوہ

ِلمخةً   مخْثًَل  الل ّٰ  ضخرخبخ  ت خرخکخْيفخ  اخلخْ  ﴿ابری اعتٰیل  ے:   (3) ﴾ طخيِ بخةً  کخ
 رفامیئ۔ آ  ےن ںیہن د اھک  ہ اہلل اعتٰیل ےن کاہزیہ اب  یک لاثل  س حر  ایبن ک   رتہمج:

 نخ ا مِ وْ رُ صخ قْ ن ت خ اخ  احخ نخ جُ  مْ کُ يْ لخ عخ  سخ يْ لخ ف خ  ضِ رْ لخ ی اْ فِ  مْ تُ ب ْ رخ ا ضخ ذخ اِ وخ  ﴿
 (4) ﴾ۃلوّٰ الصَّ 

 اور بج مت رفس ںیم اجر ے وہ وت مت  ر امننوں ےک رصق رکےن ںیم وکیئ انگہ ںیہن۔ رتہمج:

  (5) ﴾ هللا لِ ضْ فخ  نْ مِ ن خ وْ غُ ت خ ب ْ ي خ  ضِ رْ لخ ی اْ فِ  نخ وْ ب ُ رِ ضْ يخ  نخ وْ رُ خخ اخ وخ  ﴿
 ضعب دورسے ننیم ںیم لچ رھپ رک اہلل اعتٰیل اک لضف ینعی رونی یھب التش رکںی ےگ۔ رتہمج:

درج ابال آتی ںیم ''رض''' اک اجمنی ینعم بلط رنق اور اجتر ، اضمرتب ےک االطصیح 

ونعمں وک تہب رقبی رک داتی  ے اس ےئل  ہ ''رض''' ےک اب' افمہلع ںیم اجےن یک وہج ےس اس ںیم 

 ے  ہ اس ںیم اکی وموجداجنیبن ےس قلعت یک اختیص کایئ اجیت  ے اور وہ اضمرتب ںیم اس حر  ےس 

 ۔ام ہ رفا م رکات  ے وت دورسا ا ین  یع ےس اس رسام ے وک اکم ںیم ال رک یز د رو ہی  ہسی تامات  ے آدیم رس

 اضمرتب ےک االطصیح ینعم:

 ،اضمرتب یک رعتفی فلتخم اہقفء ےک زندکی فلتخم  ے نکیل  ہ االتخ  نایدہ رت یظفل  ے

 ںیہن۔ درج ذلی  رعتافی  المہظح وہں: ونعمی

 ےتھکل ںیہ  العہم رمانیغینوہشمر یفنح ہیقف 
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 كةالشر  فی ه و مرا نيمبال من أحداجلانب ةعقد علی الشرک ةاملضارب"
 والعمل من اجلان  اخآخر نيستحق ابملال من أحداجلانبي وهالربح و  يف

  (6)هنا"بدو  بةول مضار 
 تکااضمرتب ااسی دقع  ے  س ںیم رفنیقی ںیم اکی یک اجبن ےس امل یک انبء  ر رشرتہمج: 

ےس امل ہکبج دورسی  تک عفن ںیم وہیت  ے  س اک ااقحتسق اکی اجبناوہیت  ے اور  ہ رش

 اجبن ےس تنحم رفا م رکےن  ر وہات  ے اور اس ےک ریغب اضمرتب حیحص ںیہن۔

 ررطمقان ںیہ :  الع ہم انب ردشامیکل ہیقف 

"أن يعطي الرجل املال علی أن يتَّجر به علی جزء معلوم العامل من 
  (7)"نصفاً  ثلثا أو أربعاً أو يهتفقان علملال، أي جزء کان مما يربح ا
اکی صخش دورسے وک اس رشط  ر امل دے  ہ وہ اس ےس اجتر  رکے اور امل ےک رتہمج: 

 ر ےلہپ ےس ان اک اافتق وہ وہ  ثلث، رعب ای فصن وہ س  انمعف ںیم ےس اکی نیعتم ہصح وخاہ

 ، دورسے وک ادا رکے۔اکچ وہ

اضمرتب یک رعتفی ونعمی وطر  ر الب مک و اکتس یہی یھب  اہقفء ےک زندکی   یلبنحاشیعف اور 

 ے  س اک ذرک املبق ںیم وہا۔

(8) 
  

 افی    اضمرتب ےس درج ذلی اومر ا ذ وہےت ںیہ:رعت یک اہقفء

 اضمرتب ااسی دقع  ے  س ںیم رفنیقی اک کاای اجان رضوری  ے۔ ۔ 1

رفا م رکات  ے بج  ہ دورسے یک تنحم رفنیقی ںیم ےس رص  اکی رسام ہ  ۔2

 وہیت  ے۔

 رفنیقی ےک امنیب عفن یک وکیئ یھب رش  ابیمہ راض دنمی ےس ےط وہ یتکس  ے۔  ۔3

  االاکحم ادعلہیل  اصِبحاضمرتب ےک اعمےلم ںیم         

 

ج ۃ 
م

رسام ہ وک ر' ااملل ہکبج اعلم وک اضمر'  

 انم ےس راکرات  ے۔ےک

(9)

 س زیچ  ر الہ ارتشاک الہ رعاق و دمہنی ںیم اظفل فلتخم  ے۔رسام ہ و تنحم اک  ہ  

ق رکےت ںیہ، الہ دمہنی ںیم وہ زیچ اقمرہض ےس وہشمر  ے وج  ہ رقض ےس قتشم رعاق اضمرۃب اک االط

 ے  س ےک ینعم عطق رکےن ےک آےت ںیہ۔ اقمرہض یک وہج ہیمست  ہ  ے  ہ اصبح  امل اےنپ ہصح ےس 

۔وک داتی  ے  س ےن رسام ے  ر تنحم یک وہیت  ےعفن عطق رک ےک دورسے رفقی 

 (10 )
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 اضمرتب اک وجان 

 اْْلخْرضِ  يف  يخْضرُِبونخ  وخآخخُرونخ  ﴿ :رفامن ابری اعتىل  اہقفء رکام ےن اضمرتب اک وجان
ت خُغونخ   ےس قتشم"ضرب فی الرض " ہ اضمرتب  ےس اثتب ایک  ے(11) ﴾ اللَِّ  فخْضلِ  ِمنْ  ي خبْ 

ارگہچ اضمرتب یک االطصیح رعتفی وت ا ذ ںیہن یک اجیتکس  س ںیم امل، تنحم  ے۔ آتی ذموکرہ ےس 

اور رسام ہ اک ذترکہ وہ اہتبل اس یک رغض و اغتی رضور اثتب وہ اجیت  ے اس ےئل  ہ اضمرتب اک دصقم 

۔اعمش اور اجتر   ے الحل یک بلط، بسک  یھب رنق  

(12)  
ےن ااقتعدا ، االخایق ، ملسو هيلع هللا ىلص بج داین  ںیم رشتفی ال ے وت آ ملسو هيلع هللا ىلصیبن ارکم

ابعدا  اور اعمالم  تیمس ندنیگ ےک رہ ےبعش ںیم فنص  ااسنین  ر تنحم رفامیئ۔اعمالم  اک ہصق  ہ  ے 

ےن ان یک ملسو هيلع هللا ىلص یک تثعب ےک وتق اکروابر و اجتر  ےک وج  حرےقی راجئ ےھت ،آ ملسو هيلع هللا ىلص  ہ آ 

  ںاں  ںاں اعمالم  ںیم باام  وموجد ا ی اس ےس ف ع رفام دای ۔  ہ باام  انرسون، رتبیت ہن رفامیئ ہکلب

عیبم ےس قلعتم انلمکم ولعمام ، دوھاک دیہ 

(13)

، طلغ ایبین، اگکہ وک الہب السھپ رک وسدے یک حر  املئ 

،رکان

(14)

اناجزئ ڈنکھتہوں ےس اایشء یک تمیق ںیم ااضہف رکان 

(15)

ے رفقی رفنیقی ںیم ےس یسک اکی ای رسیت  

 یک تیفیک اک اشلم وہان تیمس تہب یس ااسقم 

 

ی ت

 

ن ی 
ی ق
وک اصقنن اچنہپان، راب، امقر، رغر ینعی اعمےلم ںیم ریغ 

 ر لمتشم ںیھت نج  ر کادنبی اعدئ رک دی یئگ اس ےک دبےل ںیم ان امتم اعمالم  یک ااجن  دے دی 

زئ اعمالم  ںیم ےس اکی یئگ نج ںیم رشتعی ےس اصتدم وموجد ہن اھت، دقع اضمرتب یھب ایہن اج

ےسج یک تثعب ےک وتق، اضمرتب اکی اجان اچہپان اور رعمو  حرہقی اجتر  اھت ملسو هيلع هللا ىلص رساکر دواعملاھت۔

  ریر  وبثاھک اور یھبک ف ع ںیہن رفامای وت وگای ''اضمرتب'' اک ےن دعب ان وبن   یھب ربرقار رملسو هيلع هللا ىلص آ 

 :ےن رفامایملسو هيلع هللا ىلص ےس احلص وہا۔ اکی ومعق  ر آ ملسو هيلع هللا ىلص روسل

ُط اْلبُ رِ   )) ُة، اْلب خْيُع ِإَلخ أخجخٍل، وخاْلُمقخارخضخُة، وخأخْخَلخ ٌث ِفيِهنَّ اْلب خرخكخ ثخَلخ
 ( 16) (( اِبلشَِّعرِي، لِْلب خْيِت لخ ِلْلب خْيعِ 

اضمرتب) ر -2نیعتم دم   ر با د و رفوتخ -1 نیت زیچوں ںیم ربتک  ے:رتہمج: 

 ہ المان رھگ ےک اامعتسل ےک ےئل وہ ہن  ہ با د و دنگم وک وج ےک اسھت المان رشبہکیط -3 اکروابر(

 رفوتخ ےک ےئل۔
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 :ےس رواتی رکےت ںیہ انعفرضح  

يِه، وخيُ ْعِطيِه ُمضخارخبخًة،  أخنَّ اْبنخ  )) ُه مخاُل اْليخِتيِم ف خيُ زخكِ  ُعمخرخ " كخانخ يخُكوُن ِعْندخ
(17) (( وخيخْست خْقِرُض ِفيهِ 

  

میتی ےک امل ےس نٰوکۃ ادا رفامےت اور اےس اضمرتب  ر دےتی  ےب کش انب رمعرتہمج: 

  اور عفن ووصل رکےت ےھت۔

امل  اانپ وہ بج  ےس رواتی رکےت ںیہ  ہ وادل ابعس  نب دبعابلطمل اےنپ انب ابعسرضح  

اضمرتب  ر دےتی وت رشط اگلےت  ہ وہ )اضمر'( اےس دنمسر ںیم ہن ےل رک اج ے اگ)ینعی دنمسری رفس ہن 

 ن وہ (ا( وت وہ اضہ  وہ اگ۔ آ اگ( وادی ےس ےل رک ہن زگرے اگ اور  ارگ اس ےن ااسی ایک )اور اصقن رکے
ےن اںیہن اجزئ رقار دای۔ملسو هيلع هللا ىلص ےس درایتف ایک  (ا وت آ ملسو هيلع هللا ىلص یک ان رشاطئ یک ابتب یبن رکمی

(18)

 

 ہ ان اک امل یسک یھب رطخے ےس وفحمظ یک درج ابال رشاطئ اس ےئل ںیھت  رضح  ابعس   

ےکاس ارث ےس دو زیچںی ولعمم وہںیئ اول وت ہ  ہ اضمرتب،سفن  دقع ابلکل اجزئ  ے دوم  ہ  ہ   ر ے۔ آ 

اقمس نب ایسی رشاطئ نج اک قلعت رطخا  ےک دنبوتسب ےس وہ، اضمرتب ںیم یسک باام  اک ببس ںیہن ںیتنب۔ 

 اور ےک کاس عمج راتہ اھت ےسج وہ اضمرتب  ر دای رکیت ںیھت   اعہشئدمحم ےتہک ںیہ  ہ امہرا رسام ہ رضح

۔یک ان وکوششں یک دبوتل امہرے اومال ںیم ڑبی ربتک دی اہلل اعتٰیل ےن رضح  اعہشئ

 (19)

 

یک اکی امجتع ، س ںیم    ہ اضمرتب اک وجان ہباک  رکامرفامےت ںیہ اکاسینالعہم  

اشلم  اور دیسہ اعہشئ، اہلل نب رمعدیبع ،دبعاہلل نب رمع ،اہلل نب وعسددبع ،یلع ،امثعن ،دیسان رمع

ںیہ، ےس وقنمل  ے اور یسک اک ااکنر یھب اثتب ںیہن اور ایس وک اامجع اہک اجات  ے۔

(20)

   

 تحلصم ااسنین اور اضمرتب:

اضمرتب ےک وجان یک اکی ا م دلیل ااسنین اصمحل اک ظفحت  ے  س اک رشتعی االسہیم ےن وخ' 

ایخل راھک  ے۔ اسب اواق  ااسی وہات  ے  ہ اکی صخش ےک کاس اکم رکےن یک ےب انپہ الصتیح وموجد وہیت  ے 

ا اس صخش یک امتم رگم رسام ہ ںیہن وہات اور وھچےٹ ےس ےل رک ڑبے کت امتم اکم رسام ے ےک اتحمج ںیہ۔ ذٰہل

الصںیتح نگن آولد وہ اجیت ںیہ ایس حر  اس ےک اباقمللب ااسی صخش وہات  ے  س ےک کاس رسام ہ وت وہات  ے 

رگم اکم رکےن یک الصتیح ںیہن وہیت۔ ذٰہلا اس صخش اک رسام ہ وجتری ںیم اس نرزیخ ننیم یک حر  ڑپا راتہ  ے 
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۔ اےسی ںیم ننیم یک نرزیخی یھب رجنب نپ اک اکشر وہیت  ے وت رسام ہ ےسج اسکن ےن رعہص دارن ےس اکتش ہن ایک وہ

یھب رگاوٹ ےس ںیہن اتچب۔ ذٰہلا اضمرتب ااسی حرہقی اجتر   ے وج دوونں ےک امنیب اعتون وک نکمم انبات  ے 

ىل یک راںیہ ۔اکم رکےن واال صخش ا ین تنحم اور رسام ے واال اانپ رو ہی  ہسی رفا م رکات  ے وت دوونں ےک اہں وخاحش

 لھک اجیت ںیہ۔

 اضمرتب یک ااسقم:

 :  ۔ اضمرتب دیقمہ2ہقلطم       ۔اضمرتب1رصت  ےک احلظ ےس اضمرتب یک دو ااسقم ںیہ 

 اضمرتب ہقلطم:

اضمرتب  ے  س ںیم اضمر' وک یلھک آنادی وہیت  ے  اضمرتب ہقلطم ےس رماد وہ حرہقی

 ہ وہ  ںاں اچ ے، وج اچ ے اور بج کت اچ ے اکروابر رکے نکیل اس ےک اسھت اسھت رشتعی ےک 

 رفامےت ںیہ۔ اک یھب ایخل رےھک۔ العہم اکاسین ااکحام  اور رع 

"أن املضاربة نوعان، مطلقه ومقيده، فااملطلقة أن يدفع املال مضاربة 
  (21)"عامله يالعمل ومن  ةن والزمان وصفغري تعيني العمل واملکامن 

اضمرتب ًاقلطم اضمر' وک دے دای اج ے اور اکم یک  سپ اضمرتب ہقلطم  ہ  ے  ہ امل  رتہمج: 

 ۔ونتیع، ہگج، وتق اور وکن اکم رکے اگ؟ اس یسیج رشوط اعدئ ہن یک اجںیئ 

        ومعیم رصت  اور اایتخرا  وک دمرظن رےتھک وہ ے اضمرتب ہقلطم یک یز د میسقت درج ذلی 

 ۔حرےقی ےس نکمم  ے

 اضمرتب ہقلطم رموہج   ۔ 1

 اضمرتب ہقلطم  وفتضی اعم  ر ینبم ۔ 2

 اضمرتب ہقلطم  ر ینبم  ۔ اذن رصحی 3

 :اضمرتب ہقلطمرموہج  

، اضمر' وک امل دے داتی  ے اور رصتاف  ںیم اےس  ںیم ر' اامللاضمرتب ہقلطم رموہج  

آنادی وہیت  ے  ہ اضمرتب یک رضورای  اور اجتر ےک رع  وک دمرظن رےتھک وہ ے اکروابر رکے اور 



            االسیم وکنیبں ںیم راجئ اضمرتب :اوصل و قیبطت،دور احرض ےک انترظ ںیم                                                            

 

87 

(22)''هذ املال واعمل به''خذ عفن تام ے ًالثم ر' ااملل ےہک 

 ہ  ہ امل ےل ول اور اکم رکو۔درج ابال 

 ایبن ےس اضمر' وک  رع  اعم ےک اطمقب اکروابر یک ااجن  وہ یگ۔ 

 :اضمرتب ہقلطم وفتضی اعم  ر ینبم 

اضمرتب یک اس مسق ںیم اضمر' وک رع  ےک اطمقب ومعیم اایتخرا  وت احلص وہں ےگ یہ 

نکیل ھچک یز د اایتخرا  یھب احلص وہ اجںیئ ےگ وج ومعیم احتل ںیم اضمر' ےک کاس ںیہن وہا رکےت ًالثم 

امل  اضمرتب ، یسک ریغ وک اکروابر ںیم رشکی رکان، امل اضمرتب ےک اسھت اانپ امل المان، اضمر'  اول   اک 

اضمر'  اثین  وک دانی وریغہ وریغہ۔ اانح  ےک زندکی  ہ اایتخرا  اس وتق احلص وہ اجےت ںیہ بج ر' 

 مت ا ین  ھجم ےک اطمقب رکو۔ ہ ااملل اضمر' وک  ہ ہہک دے 

(23)

  

 :اضمرتب ہقلطم ر ینبم اذن رصحی 

اضمرتب یک اس مسق ںیم امکل یک رصاۃح ااجن  ےس اضمر' وک وہ اایتخرا  یھب لم اجےت 

ںیہ وج ومعًام ان وخد ٰیتح  ہ وفتضی اعم ںیم یھب احلص ںیہن وہےت۔ ًالثم ر' ااملل ارگ اضمر' وک دصہق 

رکےن، ہفحت احتفئ دےنی یک ااجن  دے دے وت ا' اضمر' دصاق  یھب دے اتکس  ے اور احتفئ 

ونممع  ے ویکہکن ااسی رکےن ےس امکل اک اصقنن  ے رگم  ابلکلاحالہکن امل اضمرتب ےس ااسی باچ  یھب

امکل بج وخد راض دنم  ے وت ا' اس یک ااجن   ے۔

(24)

    

  اضمرتب دیقمہ:

ےک اطمقب اضمرتب یک وہ مسق  س ںیم درج ذلی کادنبایں اعدئ رک دی  اکاسینالعہم   

 ے۔ اجںیئ اضمرتب دیقمہ الہکیت

(25)

   

اضمرتب ےس اپکس با د رک رفوتخ  املنیعتم رک دانی ًالثم ر' ااملل اتہک  ے  ہ  اکم۔1

   رکین  ے اور وکیئ اکروابر ںیہن رکان۔

وںےن اس یک لاثل  ہگج نیعتم رک دانی اصبح دہا ہ ۔ 2 دی  ے  ہ ر' ااملل ےن ارگ رشط   ي 

وت ا' اس ےک ےئل اجزئ ںیہن  ہ  اگاعدئ رک دی  ہ اضمر' وصخمص رہش ںیم اکروابر رکے 
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 ہ رشط ایسی  ے وج نکمم المعل  ے اور ر' ااملل ۔وہ اس ےک العوہ ںیہک اور اکروابر رکے 

 اک اس ںیم افدئہ یھب  ے اس ےئل  ہ وہ اےنپ امل یک نایدہ ےس نایدہ افحتظ اچاتہ  ے۔

دہہ رص  دس اسل ےک ےئل اکروابر  اضمرتب وک ومتق رکان ًالثم ر' ااملل  ہ ہہک دے  ہ  ہ اعم ۔3

  ے۔

اعلم یک صیصخت ًالثم ر' ااملل  ہ رشط اعدئ رک دے  ہ اضمر' یسک اور ےس اضمرتب اک  ۔ 4

 اکم ںیہن رکوا ے اگ ہکلب وخد رکے اگ وریغہ وریغہ۔

 :اور ااکحم اضمرتب یک رشاطئ

  س اک وبث  رقآن، ید،ث،  ےلی ںیم ےس اکی ا م حرہقی اضمرتب االسیم حرقی اہ ے ومت

وموجد  ے۔ اس ا م حرہقی یک تہب یس رشاطئ اور ااکحام  ںیہ نج یک راعتی رانھک رضوری  ںیماامجع اور ایقس 

  ے ورگہن اضمرتب درتس ںیہن۔ ایہن  ا م رشاطئ اک ذترکہ ذلی ںیم رصتخماً ایک اجراہ  ے۔

 اکروابر ےک ےئل دراکر رسام ہ اور اس یک ونتیع: 

اضمرتب ںیم رسام ے ےس قلعتم اانح  اک کلسم  ہ  ے  ہ ارگ امل اضمرتب رکیسن یک لکش ںیم 

وہ وخاہ وہ رکیسن درا م اور دانرین یک لکش ںیم ای یسک یھب داھ  یک وصر  ںیم، دوونں ےس اضمرتب اجزئ وہ یگ 

وہ، اضمرتب اجزئ ںیہن، رگم  اور ارگ امل اضمرتب رکیسن یک لکش ںیم ہن وہ، ےب کش وہ وسان اچدنی یہ ویکں ہن

اکی وصر   ے وہ  ہ  ہ اکروابری وقلحں ںیم اس اک نیل دنی اعم وہ۔

(26)

 

ارگ امل اضمرتب اانجس ای رعوض یک لکش ںیم وہ وت اانح  ےک زندکی  ہ اضمرتب اک رسام ہ 

 ے۔ دہاۃی ےننب اک الہ ںیہن  ے اہتبل اےس رفوتخ رک ےک احلص وہےن واىل رمق ےس اضمرتب یک اجیتکس 

ےن اضمر' وک ھچک اسامن دای اور اہک  ہ اےس  (Financier) یک ابعر  ےک اطمقب ارگ ر' ااملل

رفوتخ رکو اور وج رمق احلص وہ اس ےس وطبر اضمرتب اکروابر رکو وت  ہ اجزئ  ے۔

(27)

امہیکل ےک اہں  

اضمرتب ارگ اانجس ای اضمرتب ےک ےئل رسام ہ دقنی ای رکیسن یک لکش ںیم وہان رضوری ںیہن ہکلب امل 

رعوض یک لکش ںیم یھب وہ وت اجزئ  ے۔

 (28)

  

اضمرتب ےک رسام ے وک رص  رموہج رکیسن کت دحمود رےنھک ںیم اسملئ شیپ آےتکس ںیہ 

اس ےئل  ہ رسام ہ اانجس ای اسامن اجتر  یک لکش ںیم یھب وہ اتکس  ے اور داہییت ندنیگ ںیم وت اس اک 
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واہں روےپ ےسیپ یک اجب ے اانجس یک رفاواین وہیت  ے اہتبل  ہ رضور  ے  ہ اشمدہہ اعم ایکاجاتکس  ے  ہ 

اضمرتب اک رسام ہ رتیحیج وطر  ر رموہج رکیسن ںیم وہان اچےیہ ات ہ دعب ںیم یسک مسق اک زناع دیپا ہن وہ۔ 

رہ ولعمم رک ےک  (Market Value) ارگ اضمرتب اکرسام ہ اانجس وریغہ ںیم وہ وت اس یک ابناری تمیق

رفقی ےک رسام ے اک نیعت رک دای اج ے

(29)

اذلرک وصر  ںیم تہب یہ رتہب وہ اگ  ہ وگااہن یک  ؤمبا  

وموجدیگ ںیم اس اسرے اعمےلم وک ھکل ایل اج ے ات ہ آدنئہ ےک ےئل دنس وہ۔دور احرض ںیم االسیم کنیب 

ویرو ںیم یہ  ااکؤٹن ،ارل رص  رموہج رکیسن ای نر اابتعری  ںیم یہ اکروابر رکےت ںیہ۔ ہ رو ہی  ہسی،ڈ

وھکےتل ںیہ اور اضمرتب یک اینبد  ر روقم ووصل رکےت ںیہ ۔اانجس  ای اسامن اجتر  وریغہ ان ےک اہں 

 وبقل ںیہن ایک اجات۔

 رسام ہ اضمر'  ر رقض ہن وہ:

اضمرتب ںیہن نب اتکس۔ اصبح اضمر'  ر ارگ اصبح  امل اک ھچک رقض  ے وت  ہ رقض امل  

 ںیہدہاۃی رفامےت 

(30) "صح املضاربةيث ليحب كذمت يف ين الذيعمل ابلدإاذا قال "          

  

ارگ اصبح  امل اضمر' ےس  ہ ےہک  ہ وہ دنی وج ریتے ذےم ںیم  ے اس ےس  رتہمج:

  اک اکروابر رکو وت اضمرتب حیحص ہن وہ یگ۔ اضمرتب

 ومفق  ے  ہ ان یکرکٹن ااکؤٹن ںیم ریھک اجےن واىل روقم ےک ابرے ںیم الہ ملع اک  ہ 

تیثیح رقض یک  ے اس ےئل  ہ کنیب ےک لج اجےن ای نزلےل ےس ابتہ وہاجےن یک وصر  ںیم یھب  ہ 

روقم کنیب ےک ذےم النم وہں یگ

(31)

ذٰہلا  ہ روقم اضمرتب اک رسام ہ ےننب یک الہ ںیہن رگم بج ااکؤٹن    

دے وت ا' ان یک تیثیح رقض  وہڈلر  اںیہن رکٹن ااکؤٹن ےس ویسگن ااکؤٹن ںیم لقتنم رکےن اکہہک

یک ںیہن ریتہ ہکلب رسام ہ اضمرتب یک وہ اجیت  ے  س ےس اضمرتب اک اکروابر حیحص  ے اور  ہ دےنھکی ںیم 

 کنیب ےک وہ اگکہ وج ا ین روقم رکٹن ااکؤ سٹ ںیم روھکاےت ںیہ،ھچک رع ے ےک دعب اںیہن آای  ے  ہ

 ویسگن ااکؤ سٹ ںیم لقتنم رکدےتی ںیہ۔
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 ےئگ امل ےس اضمرتب:

ے

 اامتن اور امل  اجتر   ر دی 

ارگ یسک صخش ےن یسک ےک کاس وطبر اامتن امل روھکاای اور رھپ اس ےس اہک  ہ وج امل ںیم ےن 

ریتے کاس روھکاای  ے اس ےس اضمرتب رکو وت  ہ اجزئ  ے ایس حر   ہ یھب اجزئ  ے  ہ ارگ یسک صخش وک 

امل  اجتر  با دےن ےک ےئل رمق دی ا ی رھپ ایس وک  ہ ہہک دای  ہ وج رمق اہمترے کاس  ے اس ےس 

اضمرتب رکو

(32)

ر درگی اسامن  رضور  االسیم کنیب   رماہحب و اسموہم یک اینبد  ر اجتر ےک ےئل رنیشمی او

با دےتںیہ  س ںیم اگکہ  لمکم ای لک رمق اک اکی انتبس کنیب ےک کاس عمج رکواےت ںیہ ۔رنیشمی  یک 

با داری ےس لبق اگکہ  ارگ اس رسام ے وک  ویسگن ااکؤٹن ںیم اکی دم  ےک ےئل عمج رکواات  ے وت یہی 

ےس اس  ر وکیئ ارتعاض ںیہن۔ایس حر  رسام ہ ،رسام ہ اضمرتب نب اتکس  ے۔ ہقف االسیم ےک وحاےل 

کنیب اےنپ الرکن ںیم سیف ےک وعض اگوکہں یک یتمیق اایشء الثم وسان،اچدنی،وجارہا  وریغہ یھب وفحمظ 

رےتھک ںیہ

(33)

اور ان یک یہقف تیثیح اامتن یک  ے۔اگکہ ارگ ایہن اایشء وک اضمرتب اک رسام ہ انبان اچ ے   

ارتعض ںیہن رشبہکیط کنیب اور اگکہ ےک امنیب ان یتمیق اایشء یک اکی یھب وت یہقف وحاےل ےس اس  ر وکیئ 

امتیل نیعتم وہاج ے۔ ہ  وجتزی اقلب لمع یھب  ے اور وصتر ںیم  یسک ید کت انذفالمعل یھب۔  وہ اس 

حر   ہ المایشیئ اک  السم کنیب اےنپ اگوکہں وک رقض نسح داتی  ے ۔امضتن ےک وطر  ر وہ اگکہ ےس وسےن ای 

کت  06ھٹ دصیف٪اس امتیل ررقر رکےکلک امتیل ےک اچدنی ےک نویرا  رگوی راتھک  ے رھپ ان یک

 رکداتی  ے۔ مرقض نسح رفا

(34)

نویرا  یک امتیل اک نیعت ، ہ  رورجیس اضمرک  اھکوتں ےک ادنر یھب  

 اانپای اج اتکس  ے۔ 

 رسام ہ ولعمم اور نیعتم وہ:

اضمرتب یک رشاطئ ںیم ےس  ے  ہ رسام ہ ولعمم وہات  ہ رفنیقی ےک امنیب وکیئ انتنہع منج ہن  

ےل۔

(35)

زناع اس ےئل دیپا وہ اتکس  ے  ہ بج رسام ہ ںیم یہ  ںاتل وہ وت اس ےس احلص وہےن واےل 

 انمعف ںیم یھب الاحمہل  ںاتل وہ یگ ہکبج اضمرتب ںیم عفن ےس قلعتم یسک یھب مسق یک  ںاتل دقع وک یہ 

 وصتر ںیہن ایک افدس رک دیتی  ے۔االسیم وکنیبں  ںیم عمج رکاویئ اجےن واىل روقم ےک ابرے ںیم  ںاتل اک

اج اتکس۔رمق یک دقمار ڈکانٹ پلس   ر دنہوسں اور ورو  ںیم  ھکل دی اجیت  ے۔ ورو  ںیم ھکل دےنی 

ےک دعب  دنہوسں ںیم دبتیلی ےک ااکمن دسمود وہ اجےت ںیہ اور دس زہار یک اچر رفصوں وک کاچن انب رک 
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 ر  وک دی اجیت  ے 
ی

ے

ی

 

 ش
کن

وت وہ رمق یک یتنگ ےک دعب  اس ںیم وموجد اکی الھک ںیہن ایک اج اتکس۔بج  ہ پلس 

ونوٹں یک دقمارںی ان یک فلتخم امتیل ےک اسھت  ایس ردیس  ر ھکل داتی  ے۔ س ےس  ہ ہتپ یھب راتہ  ے 

ر   ردیس  ر رہم تبث 

ے

ی ی 

 

 ش
کن

 ہ ریمی رمق ںیم زہار ےک ونٹ ےنتک ےھت اور کاچن زہار ےک ےنتک؟اس ےک دعب 

 ےہکبج اکی اگکہ وک دے داتی  ے۔رمق عمج وہےت یہ  ومابلئ  ر رمق  رکات  ے اور اکی ردیس وخد  راتھک

ووصىل اک  اغیپم ووصل وہات  ے۔ اگکہ یک وخاشہ  ر  ہ رسوس رہ گنکنیب رٹازننشک  ر یھب ایہم رکدی اجیت 

 ے  س ںیم روناہن یک اینبد  ر رمق یک ووصىل و ابااج یک افتلیص ومابلئ  ر وموصل وہیت ریتہ 

اک  ہ اظنم اقلب نیسحت  ے  س ںیم ااسنتین ےک ےئل وہسایل  ںیہ۔اںیہن وخاہ وخماہ ومرد ںیہ۔اکنیبری 

نعط انبان اقلب اوسفس  ے اس ےئل  ہ االسم اک  ہ یزاج ںیہن ہکلب وہ ربی زیچ وک ربا اور ایھچ  زیچ وک ااھچ 

 ےنہک اک ربالم درس داتی  ے۔

 رسام ہ یک رپسدیگ:

ر' ااملل رسام ہ اضمر' ےک رپسد رک دے۔ ارگ وہ اضمرتب یک رشاطئ ںیم ےس  ے  ہ 

رسام ہ اضمر' ےک رپسد ںیہن رکات اور اضمرتب اک اعمہلم رکات  ے وت  ہ اعمہلم افدس  ے اس ےئل 

اضمرتب ںیم اکی اجبن ےس امل اور دورسی اجبن ےس لمع وہات  ے اور لمع اس وتق کت نکمم 

  ںیہن بج کت امل ےضبق ںیم ہن آ اج ے۔

 ےضبق یک وصر   ہ  ے  ہ امل وط یق وطر  ر اضمر' وک دے دای اج ے نکیل اس امل  ر لمکم

ےک اسھت رشط  ہ  ے  ہ وہ امل، اصبح  امل ےک رہ حر  ےک لمع دلخ ےس آناد وہ لاثل ےک وطر  ر 

اصبح  امل وبتق  دقع  ہ رشط اعدئ رکات  ے  ہ اضمر' ےک اسھت وہ یھب لمع ںیم ہصح ےل اگ وت 

 اج ے یگ اس ےئل  ہ لمع ںیم ہصح  ےنی یک رشط وگای امل  ر ےضبق ےک ارتاد   ے اضمرتب افدس وہ

ویکہکن اس وصر  ںیم اصبح امل، رسام ے  ر رظن رےھک اگ اور اضمر' وک آناداہن اکم رکےن اک ومعق ہن 

  ےلم اگ ۔ذموکرہ وصر  ںیم  ہ رضوری ںیہن  ہ اصبح  امل یلمع وطر  ر اکروابر ںیم ہصح ےل وت اضمرتب

افدس وہ یگ ہکلب رص  رشط یہ اعمےلم وک افدس رک دے یگ۔

(36)

االسیم وکنیبں ںیم ااکؤٹن وہڈلرن بج 

دلخ   ںیہن کنیب ےک اومر ںیم یسک مسق یکاکی دہعف کنیب ےک کا س ا ین روقم عمج رکوادےتی ںیہ وت ا' ا
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ذہلا رسام ہ اصبح امل  ے۔ادنانی یک ااجن  ںیہن وہیت۔کنیب یک ااظتنہیم یہ امتم اومر  رسااجنم دیتی 

 ےک رصت  ےس رہ مسق اک آناد وہات  ے۔

 نیعت: عفن اک

نیعت رشط  ے اس ےئل  ہ  ہ دقع یہ عفن یک اخحر ایک اجات  ے ارگ وہ  اضمرتب ںیم رفنیقی  ےک عفن اک 

عفن وکیئ یگل دنبیھ رمق ہن وہ الثم اکی الھک وہجمل  ے وت دقع یہ وہجمل وہ اگ۔ایس حر   ہ یھب رضوری  ے  ہ 

ںیہن ایک اجاتکس  ہ ابرفلض  یھب عفن  رسام ے ےک انتبس ےس ابںی وطر ےط ۔زہار زہارایسیب ر دنپرہ 

اصبح رسام ہ وک اس ےک اکی الھک اک سیب دصیف ےلم اگ  ہکلب عفن اک  اشمع وہان رضوری  ے  ینعی لک انمعف 

 ۔ںیم وکیئ اکی انتبس

(37)

ذٰہلا رضوری  ے  ہ ےسیج اچسیل دصیف،اچپس دصیف،اسھٹ دصیف وریغہ وریغہ۔ 

نیعتم رک دای اج ے  ہ اصبح  امل اک عفن انتک وہ اگ اور اضمر' اک انتک؟ نکیل اضمرتب اک اعمہلم ارگ ًاقلطم ےط کا اجات 

ن کرتشک وہ اگ وت رھپ  رفنیقی  ےک ًالثم اصبح  امل  ہ اتہک  ے  ہ عفن امہرے درایم    ،نیعت ںیہن وہات  ے اور عفن اک

امنیب عفن یک میسقت رباربی یک اینبد  ر وہ یگ اس ےئل  ہ رشاتک اسموا  اک اقتاض رکیت  ے۔

(38)

کااتسکن ےک  

االسیم وکنیبں ںیم اگوکہں ےک اسھت  ہ ودعہ رہزگ ںیہن ایک اجات  ہ  ہ اںیہن  اکی الھک  ر اسالہن دنپرہ زہار ںیلم 

ر اگ کہ ےک امنیب  عفن و اصقنن یک رش  ےس علطم ایک اجات  ے ات م  ہ رضور اتبای اجات  ے  ہ کنیب ےگ ہکلب کنیب او

اک الھچپ راکیرڈ  ہ  ے  ہ اےس اماہہن، ہس امیہ،امششیہ اور فلتخم اسالہن دوراوینں  ںیم ا س دقمار ےس عفن وہا اور 

عفن  اتلم راہ، ذہلا وتعق یہی  ے  ہ آ  وک یھب یہی عفن اگوکہں وک ان یک رمق ےک اسح' ےس الثم اس ،آھٹ  ای ون دصیف 

ےلم اور اس ےس ڑبےنھ ےک ااکمان  یھب ںیہ۔

(39)

 

 یمکح یک اینبد  ر انمعف:

 

ض

ی 

 

ض

 

ی

 

ت

   

 یمکح یک انبء  ر عفن یک میسقت یک اجیت  ے  

 

ض

ی 

 

ض

 

ی

 

ت

االسیم وکنیبں ںیم 

(40)

 ہ کنیب ےتلچ اکروابر وک 

ںیم؟ ارگ کنیب وک یسک یھب دوراےین ںیم عفن وہ، وخاہ وہ اماہہن وہ ای ہس  داتھکی  ے آای وہ عفن ںیم  ے ای اسخرے

امیہ، وت کنیب اےنپ اگوکہں ںیم عفن میسقت رک داتی  ے۔ االسیم وکنیبں ںیم اگکہ اور کنیب ےک درایمن 

 اضمرتب یک رش  انمعف فلتخم وہیت  ے ۔ زیمان االسیم کنیب اور اگکہ ےکدرایمن عفن اک انتبس

 سیل اور ابرتلبیت

 
 

 
۔اچپس دصیف  ے  ن

 (41)
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 اضمرتب ےک اباااج :

وچہکن انمعف ںیم ربارب اک ےصح دار وہات  ے ذٰہلا وخراک،ابلس ، راہشئ اور ڈیملکی  اضمر'

ےسیج اباااج  اضمرتب ےک رسام ے ےس ووصل ںیہن ےئک اج ےتکس۔نکیل رفسو اافسر ےک  وہ اباااج  وج 

ے ںیم شیپ آ ے اور ان یک انب  ر رہش ےس ابرہ ایقم یھب رکان ڑپا وہ اضمرتب ےک
ش
سل

 رص  اضمرتب ےک 

رسام ے ےس ووصل ےئک اج ےتکس ںیہ۔

(42)

یک را ے ےک اطمقب کنیب ےک رباہ راتس  یتفم یقت امثعین

اباااج  الثم ام ل یک با داری اور اس یک رتلیس ےس ہقلعتم اباااج  وت امل  اضمرتب ےس وپرے ےئک 

اور سیگ ےک لب  اجںیئ ےگ نکیل ابولاہطس اباااج   الثم المننیم یک وخنتاںیہ،امعروتں ےک رکا ے،یلجب

وریغہ  ہ  کنیب وخد ربداتش رکے اگ۔

(43)

 

 اصقنن اک اوصل:

اضمرتب ںیم اسخرہ ہشیمہ ر' ااملل  ر یہ آ ے اگ وخاہ ر' ااملل اور اضمر' ےن آسپ ںیم  ہ 

ےک وقبل  ہ رشط افدس  ے اس  ےط رک ایل وہ  ہ اسخرہ وہ دوونں لم رک ربداتش رکںی ےگ۔ العہم انب دقاہم

دقع ےک ٰیضتقم ےک الخ   ے نکیل اس رشط  افدس ےس دقع افدس ہن وہ اگ اہتبل  ہ رشط وغل ےلچ اج ے ےئل  ہ  ہ 

یگ۔

(44)

  

ےن  دقاہماالسیم وکنیبں ےک ویسگن ااکؤ سٹ  ر یھب ویہ اوصل الوگ وہاگ  س اک ذترکہ انب 

واےل( وچہکن اگکہ واحض ر ے  ہ   اضمرتب ےک اس اظنم ںیم اراب' االومال )رسام ہ رفا م رکےن  ۔ایک

وہےت ںیہ اس ےئل  اصقنن یھب اںیہن یہ ربداتش رکان ڑپے اگ  نکیل اوںیل وصر  ںیم اےس  عفن ےس وپرا ایک 

اج ے اگ  اور ارگ رھپ یھب چب ر ے وت اضمرتب اک الص رسام ہ اس یک ند ںیم آ ے اگ اور اس ےس اصقنن وک وپرا ایک 

ور وکاتیہ یک وصر  ںیم اعمہلم فلتخم وہاگ۔اس وصر  ںیم اج ے اگ نکیل اضمر' یک تلفغ،ال  روایہ ا

اصقنن اک ذہم دار اگکہ ںیہن ہکلب  اضمر' ینعی کنیب وہاگ۔

(45) 

 

راہ   اور انذفالمعلونط زعزی  کااتسکن ںیم االسیم اکنیبری اک وموضع وت داہویئں ےس  اقلب ثحب 

 رکےن یک وک ںیش اس اک واحض وبث  ںیہ ابوصخلص دصر ایضءاقحل رموحم  ےک نامےنںیم تشیعم وک االسامزئ

 ےک گل گھب ووجد ںیم آ ے اور بت ےس  ء2001نکیل لمکم وطر  ر زیمان کنیب ےسیج اوںیل  ریغ وسدی  کنیب 
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ےل رک ا' کت رمزکی کنیب ےک السنسئ ایہتف ان اداروں ںیم ااسی اصقنن دےنھکی ںیم ںیہن آای  ہ ولوگں اک 

وہ الہحئ لمع ںیہ وج اںیہن امىل ظفحت رفا م رکےت  ںیم یک اکی اینبدی وہج وکنیبں س الص رسام ہ یہ ٹل  (ا وہ۔ 

حرہقی دم وفحمظ یک دحیلعیگ یھب  ے  ہ آدنئہ ےک شیپ رظن انمعف اج  ںیم ےس ھچک ہن ھچک ںیہ۔ ان ںیم اکی 

کنیب اور اگکہ یک راضدنمی ےس اےس اجزئ یھب رقار دےتی ںیہ ،رمق دحیلعہ رک ىل اج ے۔امرہنی

 (46)

فلتخم 

 رکس 

 

ت

 

می

 

 شٹ
ی

االسیم وکنیبں  ےک اہں  ہ وصتر آیئ۔آر۔آر ےک انم ےس انذفالمعل یھب  ے۔اس ےس رماد" اون

 رزیرو"  ے  س یک رشتحی ویں یک یئگ  ے:

" کنیب ےک تحت وہ رزیرو وج ایسی روقم  ر لمتشم وہ وج کنیب ااکؤٹن وہڈلر ےک اضمرک  

۔رشبہکیط کنیب ےک وتفٰی اور رشہعی رپسوازئری وبرڈ  راسٹف ےس واتق وفاتق اگل رکےل 

ںیم  ےن اس یک وظنمری دی وہ نکیل رص  اےسی  راٹف ڈرٹسی ویبنش ریپڈین ےس  نج

 ااکؤٹن وہڈلرن ےک  ((Realizeریغومعمىل  راٹف احلص 

 

ت

 

می

 

 شٹ
ی

وہ ات ہ اون

 ایک اج  لبقتسم  ےک رش  انمعف ںیم ااضہفلبقتسم ےک  اصقنان  یک التیف یک اج ےکس ای

ےکس"۔

(47)

 

 اضمرتب یک رمق ےس اکروابر اک حرہقی:

ں ےک ویسگن ااکؤ سٹ ںیم آےن واىل روقم اریثاادعتاد اگوکہں یک وہیت ںیہ وج رسام ہ االسیم وکنیب

روقم ےس اضمرک  وپل لیکشت کاات  ے  س ںیم ہن اکری یک رغض ےس وکنیبں ےک کاس عمج رکوا دی اجیت ںیہ ۔ان 

ہکلب رئیش وہڈلرن یک وصر  ںیم کنیب اک  ہسی یھب اگل وہات  ے۔رص  اگوکہں اک 

(48)

کنیب اضمر' وہےن ےک  

۔وہ یھبک ااجرہ اور رشاتک انتمہصق یک اینبد  ر  اگڑی،رھگای اکمن  انےط اس ومجمیع رمق ےس   اکروابر رکات  ے

ذرےعی اایشء  انمعف  ر با د رک رکا ے  ر داتی  ے  وت یھبک رماہحب،اسموہم،ملس اور اانصتسع وریغہ ےک 

رفوتخ رکات  ے۔رشاتک یک اینبد  ر اکروابر ںیم رباہ راتس ہصح دار اتنب  ے اور یھبک ارفنادی وطر  ر 

ںیم رسام ہ اکری رکات  ے۔اس ےک العوہ ایسنجی دخام  ںیم وہ ولوگں یک روقم اکی ہگج  ا امىل داتسوزی

ی زلب یک ووصىل ،وینپمکں اک 

 

ی لٹ

 

ت

ےس دورسی ہگج لقتنم رکےن،یتمیق اایشء ےک ےئل الرکن ایہم رکےن،وی

 یک اینبد  انمعف،یمیلعت اور اکروابری اداروں ےک امىل اسحاب  ےک دنبوتسب یسیج دما   ںیم یھب  اعموےض
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 ر رو ہی  ہسی تام ات  ے۔کنیب وک ان امتم وہگجں  ر رسام ہ اکری  ےس وج انمعف احلص وہات  ے وہ ڈاپینرٹین 

اور رئیش وہڈلرن ںیم میسقت وہات  ے نکیل اکی اب  واحض ر ے  ہ کنیب وج یھب اکروابر رکات  ے ، وقانین 

 اک نرومر مم ا  ایسویس اا ن اور االسیم یک رو ےس اس ںیم رشتعی ےس دعم اطمتقب اجزئ ںیہن۔ کنیب

یک حر  ےس اجری  (State Bank of Pakistan)اکنیبری اک السنسئ وج  ہ کااتسکن ےک رمزکی کنیب 

ایک اجات  ے، کنیب وک اس اب  اک کادنب انبات  ے  ہ وہ رشتعی یک ابالدیتس ںیم اانپ امتم اکروابر رکے۔

(49  )

ر وہات  ے وت االسیم کنیب  اناجزئ حرےقی ےس آےن واىل آدمن اک اجمن ںیہن ارگکنیب  اس ںیم وکاتیہ اک اکش

وہات ہکلب اس وک دصہق رکدای اجات  ے۔کااتسک ن ےک االسیم کنیب اےنپ اس حرہقی اکر  ر  س ید کت اکردنب 

 ر ے،ذلی ںیم اکی رظن المہظح وہ: 

ےک اطمقب درج ذلی رمق دصہق یک یئگ اس ےیل  ہ  2012زیمان کنیب یک اسالہن روپرٹ  

رشیع احلظ ےس کنیب اےس ا ین آدمن انبےن اک اجمن ہن اھت۔

(50)

رمق یک لیصفت ھچک اس حر  ےس  ے:

  

                              2012: Rupees, 000 

 رمق رمق یک لیصفت ربمن امشر

 32,230 اگوکہں ےس رجامہن ےک وطر  ر ىل اجےن واىل رمق ۔1

 2,203 صصح  ر انمعف یک ریہطت  ۔2

 47,192 رشہعی ےس اصتمدم آدمن ۔3

 10,79  ویسگن ااکؤٹن  ر انمعف یٹیریچ ۔4

 82,704 لک رمق ۔5

 :رمق یئگ دیئب االسیم کنیب یک دصہق یک

ایس حر  دیئب االسیم کنیب ےن درج ذلی رمق دصہق یک اس ےئل  ہ  کنیب ےک رشہعی ڈاپیرٹنمٹ ےن   

اےسونممع رقار دای اھت۔رمق یک لیصفت ھچک اس حر  ےس  ے۔

(51) 

2012-2011: Rupees, 000 

2011 اداروں ےک انم ربمن امشر 2012 اسل   اسل 

 3500 2000 وشتک اخمن اتپسہل ۔1

 3500 2500 ا مس اہلٹیپس ۔2
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 ووٹ آ  ویراولیج ۔3
ی

 

سن

 

ی

 2500 2500 دنسھ ا

 ی ا  ورئیفلی ایسویس اا ن ۔4
 ھن
چ

 500 500 

 3000 2000 نٹیل رتمح اہلل ونیبوٹنل رٹٹس ۔5

  500 اافشلء رٹٹس ۔6

 1500  رھگیک گنچیٹ اتپسہل ۔7

 1000  ڈلچرن رسنیک اتپسہل ۔8

  رفیلی ۔9

 

  2000 فۃڈ

 500  ڈفی اڈنی ڈم  ورئیفلی وساسیٹئ  ۔10

 30  دمحم رصیق ۔11

 900  وکیہ وگھٹ اہلٹیپس ۔12

 ووٹ)افشء افو ما ن(کااتسکن ڈکین  ۔13
ی

 

سن

 

ی

 1500  ا

 18,430 12000 لک رمق ۔14

االسیم کنیب رشیع اعمالم  ںیم رشہعی اڈیوازئر ےس رامنہیئ اتیل  ے وج  ہ رشہعی وبرڈ اک 

امندنئہ وہات  ے۔ رشہعی اڈیوازئر روناہن یک اینبد  ر امتم اومر یک اجچن ڑپاتل رکات  ے۔ االسیم کنیب یسک 

رکےن ےس ےلہپ، رشہعی وبرڈ ای رشہعی اڈیوازئر ےس اس یک وظنمری اتیل  ے۔  راڈٹک  یھب  راڈٹک وک الچن

وک الچن رکےن ےک دعب یھب رشہعی اڈیوازئر اس یک اجچن ڑپاتل رکات راتہ  ے  ہ آای  ہ دقع رشتعی ےک 

اطمقب ااجنم کا راہ  ے ای ںیہن؟

(52)

  

 :اماہہن اوطس سنلیب یک اینبد  ر عفن یک میسقت

االسیم کنیب وچہکن رہ امہ اسح' اتک' رکےک اےنپ اگوکہں وک عفن ادا رکےت ںیہ وت ا' ہلئسم  ہ شیپ  

داروں ےک رسام ے اور ان  ر   ہےک اطمقب  عفن و اصقنن اک  رسامآات  ے  ہ امتم رمق عمج دننکاگن ےک رسام ے 

عفن اک نیعت  س حر  ایک اج ے؟ اکی صخش وج ہنیہم رھب اےنپ ااکؤٹن ںیم روقم عمج رکواات اور رھپ ولکناات یھب 

راہ اس یک  س رمق وک الص رسام ہ رگداان اج ے؟ ات  ہ عفن یک میسقت ںیم نایدہ  ےس نایدہ افشتیف دیپا یک 
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 Monthly Aerage)وکنیبں ںیم عفن یک میسقت اماہہن اوطس سنلیب  اجےکس۔ اس دصقم یک اخحر االسیم

Balance)  یک اینبد  ر وہیت  ے۔  ہ حرہقی اکر ایک  ے؟ اس یک واضتح ےک  ےئل اکی لاثل المہظح  وہ۔ 

رفض رکںی دمحم اخدل اےنپ ویسگن ااکؤٹن ںیم ہنیہم رھب  رمق عمج رکواات اور ولکناات راہ۔ ےنیہم ےک 

 اخدل ےک ااکؤٹن ےن رہ دن ےک ااتتخم  ر عمج  دشہ اور ولکنایئ اجےن واىل رمق یک لیصفت  ھچک ویں  ااتتخم  ر دمحم

 16ونجری کت  دمحم اخدل اک رسام ہ  اس ےک ااکؤٹن ںیم  دنپرہ زہارراہ بج  ہ  15رفا م یک   ہ مکی ونجری ےس 

)آھٹ  31ونجری ےس    24ار رہ  (ا   اور  ونجری  کت )آھٹ دونں ںیم( ہ مک وہ رک نیت زہ 23ونجری ےس ےل رک 

 دونں کت(  ہ دو الھک راہ ا' دمحم اخدل وک نیت حر  ےس عفن دای اجاتکس  ے۔

وک الص رسام ہ وصتر رکےک اس  ر عفن دای اج ے وت  ہ درتس ںیہن  (15000)۔دمحم اخدل یک رمق دنپرہ زہار1

ےک کاس ریہ ذٰہلا اس  ر وپرے امہ اک مکح ےسیک اگلای  اس ےئل  ہ  ہ رمق وپرے ےنیہم ںیہن  رص  دنپرہ دن کنیب

 اج اتکس  ے؟

( وک الص رسام ہ وصتر ایک اج ے نکیل  ہ الخ  200,000۔دمحم اخدل یک نایدہ ےس نایدہ رمق  دو الھک  )2

دو الھک رےھک ہن  ہ وپرا ہنیہم۔زین  ہ  ہ   اخدل ےن رص  آھٹ دن کنیب ںیم تقیقح  ے  ہ اس ےئل  ہ دمحم

ہنیہم  اخدل یک آھٹ دن یک رمق وک اس ںیم دورسے ڈاپینرٹین ےک اسھت یھب نایدیت  ے اس ےئل  ہ بج دمحم

 ےک نرمے ںیم رھک  رک  عفن دای اج ے اگ وت دمحم اخدل اک عفن نایدہ ہکبج  دورسے ڈاپینرٹین اک عفن مک وہ اج ے اگ۔

( ا ی ارگ اس رمق وک اینبد انب رک عفن دای اج ے وت اس ںیم دمحم 3000مک ےس  مک رمق نیت زہار ) دمحم اخدل یک۔3

دن اےنپ ااکؤٹن ںیم نیت زہار رےھک ہکبج ہیقب اایم  آھٹاخدل ےس نایدیت  ے اس ےئل  ہ اخدل ےن رص  

 ںیم رمق نایدہ ا ی۔ 

ےنیہم  ےک امتم دونں ےس میسقت رک دای اج ے زگہتش  ۔وچاھت حرہقی اکر  ہ  ے  ہ دمحم اخدل ےک امتم رسام ہ وک4

( ذٰہلا اماہہن 1804,000 اراھرہ الھک اچر زہار  ریہ  )لاثل ںیم دمحم اخدل یک اسیتک دونں ںیم لک عمج دشہ رمق

اوطس سنلیب اک حرہقی اکر  ہ وہ اگ  ہ اےس ےنیہم ےک اسیتک دونں ےس میسقت رک دای اج ے۔وج، وجا' آ ے وہ 

اراھون زہار اکی وس (31/1804000=58،194)وطس سنلیب یک اینبد  ر الص رسام ہ رہھٹے ًالثم اماہہن ا

وچراونے  ہ وہ رمق  ے وج اوًاطس اھکہت دار ےک ااکؤٹن ںیم ریہ۔ االسیم وکنیبں ںیم اس حرقی  اکر ےک 

اطمقب الص رسام ے یک نییعت یک اجیت  ے۔

(53)

اس ےک دعب  ہ د اھک اجات  ے  ہ  ویسگن ااک ؤٹن ںیم اگکہ 
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ے  رع ے  رسام ہ اکری ںیم ریہ۔رھپ عفن یک میسقت یھب ایس اسح' ےس یک اجیت  ے۔اضمرتب 

 

 ی

 

کن
ی رمق 

 

ٹ

 

ک ن

یک  

ںیم فلتخم اہبا'  رسام ہ ےک ےئل فلتخم احوتلں ںیم  عفن یک فلتخم رشںیح ےط یک اج یتکس ںیہ۔العہم 

ےس وسال ایک  ہ ارگ وکیئ صخش  امسۃع اک وقل لقن رکےت ںیہ   ہ اوہنں ےن اامم دمحم انب  اکاسین

اضمر' وک  ہ ےہک  ہ ارگ مت اس رمق ےس دنگم با د رک اکروابر رکو ےگ وت ریمے اور اہمترے امنیب عفن فصن 

ےن  یئ وہاگ۔اامم دمحمفصن وہاگ اور ارگ آاٹ با د رک رفوتخ رکو ےگ وت  ریما عفن دو اہتیئ اور اہمترا اکی اہت

اس اعمےلم وک اجزئ رقار دای ۔ایس حر   ہ ارگ اصبح امل اضمر' وک   ہ ےہک  ہ ارگ مت رہش ںیم اکروابر رکو 

ےگ وت اہمترے ےئل اکی ثلث وہاگ اورارگ ںیہمت اس یک اخحر  رہش ےس ابرہ اج رک اکرواب ر رکان ڑپے وت 

 اجزئ  ے۔اہمترے ےئل عفن اک فصن  ے وت  ہ اعمہلم یھب

(54)

نکیل اس ابعر  ےس وت  ہ  ھجم ںیم آات  ے  ہ 

ذموکرہ اعمےلم ںیم  اصبح امل یھب اکی اھت اور اضمر' یھب اکی ،وت   ہ اعمہلم رص  دو ارفاد ےک امنیب اھت 

ہکبج رموہج وصر  ںیم وت اصبح امل اکی ںیہن ہکلب نایدہ ارفاد وہےت ںیہ اور ان ےک اومال،رو ہی  ہسی 

طلم وہات  ے۔اسرے رسام ے وک ااھٹک ایک اجات  ے اور رھپ اس ےس رسام ہ اکری یک اجیت  ے۔ایک  ہ  یھب طلخ

 ۔اس وحاےل ےس ررطمقان ںیہ   وصر  اجزئ  ے؟وہشمر امیکل ہیقف انب ردش

سئل مالك: عن رجل أخذ من رجلني مال قراضا فأرا  أن خيلطه بغري "
(55)"إذهنما، فقال: يستأذهنما أحسن وأح  إيل

 

ےس  ہ وسال ایک  (ا  ہ اکی صخش وج  ہ اضمر'  ے،اس ےن دو ارفاد  اامم امکل ہ   رتہمج:  

ےس اضمرتب اک رسام ہ ےل راھک  ے۔وہ اچاتہ  ے  ہ دوونں اک  ہسی ااھٹک رکےک اس ےس اکروابر ایک 

اج ے وت ایک  ہ درتس  ے؟وت اوہنں ےن رفامای :اہں اےس ااجن  دے دی اج ے ریمے زندکی  ہ 

 نسحتسم  ے ۔

    ۔اک وقل اس ےلسلس یک یز د واضتح رکات  ےوہ رفامےت ںیہ   اہمالعہم انب دق

ُمخا، جخازخ. وخِإذخا شخرخطخا لخُه ِرحْبًا ُمتخسخاِوًًي "  ِإْن قخاِرِض اثْ نخاِن وخاِحًدا ِبِخْلٍف َلخ وخ
، جخازخ،  ، وخاخْآخخُر الث ُُّلثخ ُهمخا، جخازخ. وخِإْن شخرخطخ أخحخُدُُهخا لخُه النِ ْصفخ ِمن ْ
ا مخْذهخُ  الشَّاِفِعيِ   ُهمخا ِلصخاِحِبِه. وخهخذخ ِقي رِْبِح مخاِل ُكلِ  وخاِحٍد ِمن ْ وخيخُكوُن ابخ
ِنيفخةخ وخأخِب ث خْورٍ  ُم اْلقخاِضي ي خْقتخِضي جخوخازخُه. وخُحِكيخ ذخِلكخ عخْن أخِب حخ " وخكخَلخ

(56)
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ارگ دو آدویمں ےن) ارفنادی وطر  ر( اکی صخش وک اکی زہار روےپ اضمرتب ےک ےئل   رتہمج:

د ے وت  ہ اجزئ  ے۔ارگ اوہنں ےن اس ںیم رشط  ہ ریھک  ہ عفن ان ےک اور اضمر' ےک  امنیب 

فصن فصن وہاگ وت  ہ اجزئ  ے۔ارگ ان ںیم ےس اکی ےن  اضمر' ےک ےئل فصن اور دورسے 

یھب اجزئ  ے۔اس وصر  ںیم اضمر' اک عفن  اگل رک دےنی ےک دعب  ےن ثلث یک رشط ریھک وت  ہ

اراب' االومال ںیم عفن یک میسقت ان یک رشاطئ ےک اطمقب وہیگ۔اکی وک فصن ہکبج دورسے  وک 

ثلث یہ ےلم اگ ہن  ہ  ہ اب   ہ ان ےک امنیب عفن رباربی یک اینبد  ر میسقت وہاگ)اس ےئل  ہ اس 

ںیم دو ثلث ںیہ وہ مک وہ اجںیئ ےگ(نکیل اقیض ایعؒض اس ےک  وصر  ںیم وت  س صخش ےک  عفن

    ےک اہں یھب اس اک وجان وقنمل  ے۔   راور ام  وث اوبہفینحوجان ےک اقلئ ںیہ اور اامم 

 اک رمہلح: دےنی  اونان

  

 

 

 

 

 "اونان"رسام ے ےک نیعت ےک دعب وی

 

 

 

 

رسام ے وک اس "اونان"دےنی اک رمہلح آات  ے۔ وی

شش یک اجیت  ے  ہ رہ اور دم  ےک اطمقب عفن دےنی اک افش  حرہقی  ے  س ںیم یتح اولعس  ہ وکیک دقمار 

اصِبح رسام ہ  وک اس اک ولطمک  عفن کیھٹ کیھٹ حرہقی ےس ےلم۔ اس دصقم وک احلص رکےن ےک ےئل رسام ہ 

ےئل کنیب وک دی  اجےت ںیہ۔ لاثل ےک وطر  ر وج رمق اسل رھب ےک ےی دقماروں وک فلتخم اونان دیک فلتخم

 

 

 

 

 

دای اجات  ے بج  ہ ھچ امہ ےک ےئل دی یئگ رمق وک ااشعر ہ اچپس   اور نیت امہ  "اونان"یئگ اےُس اکی اک وی

 

 

 

 

 

ررقر ایک اجات  ے اور رھپ ایہن اونان وک دمرظن ےتھک وہ ے  اوطس رش  "اونان"واولں ےک ےئل اگل وی

یک   روقم  ر انمعف دای اجات  ے۔   (Depositers)دننکاگنانمعف اکنىل اجیت  ے۔  س ےک اسح' ےس رمق عمج 

 

 

 

 

 

ےک اس حرقی اکر ںیم دصقم  ہ وہ ات  ے  ہ ڈاپینرٹین ےن رسام ہ یک فلتخم دقمار وج فلتخم "اونان"وی

اواق  ےک ےئل کنیب  ےک کاس روھکایئ  ے۔ رش   انمعف ںیم یھب اُس اک احلظ راھک اج ے ااسی ہن وہ  ہ دس الھک 

واےن واےل وک یھب رک اضمرتب ےک وپل ںیم عمج رکواےن واےل وک  وج عفن اتلم  ے، اکی الھک روےپ عمجروےپ 

ویہ ےلم ہکلب ااصن  اک اقتاض  ہ  ے  ہ اول وک نایدہ ہکبج دوم وکمک انلم اچےئہ ایس حر  وہ صخش  س ےن اسل 

، ےیامہ ےک ےئل کنیب وک ےسیپ د نیت رھب ےک ےئل کنیب  ےک کاس رمق روھکایئ ،ک   تبسن اس صخش ےک  س ےن

  ویں یہ ادناھ ددنھ ںیہن دے دای 

 

 

 

 

نایدہ انمعف اک قح دار  ے اور  ہ یھب واحض ر ے  ہ فلتخم روقم وک  ہ  وی

 دای اجات  ےاجات ہکلب اس ےک ےھچیپ وپرا اسحم  حرقی اکر وہات  ے  س  یک اینبد   ر

 

 

 

 

۔  ہ وی

(57)
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 اک نیعت رکدای اجات  ے۔ الثم 

 

 

 

ےنیہم یک ادتباء ںیم روقم یک دقمار اور  دوراےین ےک اسح' ےس وی

  اکی ےک آاغن ںیم زیم 2015ونربم 

 

ز
ج 
 
ٹ

 

ی ن

 زہار 49.999ےس ےل رک   زہاران تچب ااکؤٹن ےک و

کت ر ے۔ 0.78الھک کت اچر،دو الھک ےس رکیل 0.72الھک کت  دوےس رکیل زہار ،اچپس0.62کت

(58)

 

 رش  انمعف ےس  رمق یک ووصىل کت

درج ابال ثحب ےس  ہ اب  ولعمم وہیئ  ہ  اضمرک  ااکؤ سٹ ںیم رسام ہ اک نیعت  س حر  وہات  ے اور 

 " ےک حرےقی ےس 

 

 

 

رھپ اس ےس رش  انمعف ےسیک اکنىل اجیت  ے نکیل  ہ اب  واحض ر ے  ہ  وج رش  انمعف "وی

اجیت ہکلب اس وک وپرے اسل  ر میسقت رک ےک رھپ ےنیہم ےک دونں  اسےنم آیت  ے وہ وجں یک وتں  ںیہن دے دی

اگکہ اک  وہےس رض' دی اجیت  ے۔ احلص رض' ےس دس دصیف سکیٹ یک دم ںیم وٹکیت ےک دعب وج رمق یتچب  ے 

اخصل انمعف وہات  ے اس دصقم ےک ےئل اخص افرومال اامعتسل ایک اجات  ے وج  ہ درج ذلی  ے۔

(59)

 

یفنم دس :م،رض': ےنیہم ےک دن۔احلص دشہ رمقرمق،رض': رش  انمعف،میسقت: اسل ےک اایاضمرتب یک 

 دصیف سکیٹ۔اخصل رمق

لاثل ےک وطر  ر ارگ ونجری ںیم دس الھک یک رمق  ر  رش  انمعف کاچن ااشعر ہ سیب   دصیف  ے وت اس 

 ۔اکاسحم  حرقی اکر  ہ وہاگ

1,000,000 x  5.20%  365x31=4416.26-441.62=3974.64 میسقت 

 زیمان کنیب ےک اضمرک  اھکےت

دور احرض ںیم االسیم کنیب اماہہن، ہس امیہ، شش امیہ اور اسالہن اینبدوں  ر عفن میسقت رکر ے 

ںیہ۔ رمق یک دم  ینتج وطلی وہیت  ے اس  ر عفن یک دقمار اینت یہ ڑبھ اجیت  ے۔ رومقں یک وطلی و 

 اہ ے ندنیگ ےس قلعت رےنھک واےل ارفاد )وخنتاہ دار واکروابری( ےک ےئل ریصق دم  اور فلتخم ہبعش

ںیم وت (Current Accounts)االسیم وکنیبں ےن فلتخم اھکےت اعتمر  رکوا ے ںیہ۔ تلچ اھکوتں

اھکوتں ریھک یئگ روقم اقلب وایسپ رقض  ے۔ ذٰہلا اس  ر انمعف یھب ںیہن دای اجات اہتبل تچب اور نیعتم 

(Saving and Fixed Accounts)  یک تیثیح رسام ہ اکری اھکوتں یک  ے۔ اےسی امتم اھکوتں یک

یھب  (Investment Cirtificate)اانسد یز د رباں ھچک االسیم کنیب رسام ہ اکری یک اینبد اضمرتب  ر  ے ۔

ذلی یک اجب ےوطاتل ےس ےتچب وہ ے امتم االسیم وکنیبں  رفا م رک ر ے ںیہ ان یک اینبد یھب اضمرتب  ر  ے۔
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۔الیصفت  ےک ےئل ںیم رص  زیمان کنیب ےک دنچ اکی ویسگن ااکؤ سٹ اک رصتخم ذترکہ ایک اجات  ے

 ر ،اربلج اورکنیب االسیم یک وبی اسسٹئ المہظح رفامںیئزیمان،دیئب،اربل ہ،
ی ی

 

ج
ل

 :ا

 زیمان تچب ااکؤٹن:

 ہ ااکؤٹن المنم ہشیپ  اور اکروابری  ےقبط ےک ےئل ڈزیانئ ایک  (ا  ے۔مک ےس مک سنلیب یک دقمار  

اچپس زہار ہکبج  دنلب رش  انمعف ےک ےئل  نایدہ ےس نایدہ دقمار سیچپ نیلم ینعی دو رکوڑ اچپس الھک 

یک بس ےس ڑبی وخم   ہ  ے  ہ ارگ ااکؤٹن  ااکؤ سٹ ناہن اینبدوں  ر ادا ایک اجات  ے۔ ے۔انمعف اماہ

وہڈلر  اےنپ ااکؤٹن ںیم  اکی الھک کت اک سنلیب وموجد رےھک وت اناہگین وم  ای ہشیمہ یک ذعموری یک 

وصر  ںیم زیمان کنیب اےنپ اگکہ وک دس الھک روےپ کت اک وکرجی رفا م رکات  ے۔ایس حر   

یتیک یک واردا  وہ اجیت  ے وت ارگ  ہ واردا  اے۔یٹ۔امی نیشم ےس ےسیپ ولکناےن ےک دعب ارگ ڈ

رٹازننشک ےک دعب سیت ٹنم ےک دوراےین  ای ڈڑیھ ولکرٹیم  یک یدود ںیم وہیئ وت زیمان کنیب  ہ ےسیپ اےنپ  

اگکہ وک واسپ رکات  ے۔

(60)

 

:

 

 کی ت
ی
ی ف

 

ت

 اماہہن اضمرک  رس

اس ااکؤٹن ںیم رمق یک مک ےس مک دقمار اکی الھک روےپ  ے۔انمعف اماہہن اینبدوں  ر ادا ایک  

اجات  ے۔رسام ہ اکری اک دوراہین اکی امہ  ے ےسج اگکہ یک دروخاتس  ر ڑباھای یھب اج اتکس  ے۔اس 

 ںیم  دس الھک یک رسام ہ اکری ےس دنلب رش  انمعف احلص ایک

 

ی ت
ی ک
ی ف

 

ت

  ے۔  اجاتکسرس

 
ی 

 

ت

:رس

 

ت

 

می

 

 شٹ
ی

 آ  االسکم اون

 

ی ت
ی ک
ف

 

زیمان کنیب ےک اس ااکؤٹن یک ونتیع  وطلی ااعیملد  ے  س ںیم نیت امہ ےس ےس رکیل کاچن 

اسل کت رسام ہ اکری یک اجیتکس  ے۔انمعف اماہہن،ہس امیہ اور اعیمد یگتخپ  ر ادا ایک اجات  ے۔اماہہن انمعف 

اسالہن ےک ےئل کاچن الھک  ے۔دس الھک یک رسام ہ اکری ےس ےک ےئل مک ان مک رمق دو الھک ہکبج ہس امیہ اور 

 رش  انمعف مک وہاجات   رمق ولکناےن یک وصر  ںیم دنلب رش  انمعف ےنلم یک وتعق وہیت  ے ہکبج لبق ان وتق

 ۔ ے
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 اتنجئ و افسراش 

 ے  ہ  وہ ۔ذمبہ االسم رتہبنی اعمیش رسرگویمں یک وحہلص ازفایئ رکات  ے اور رہ دم  ہ اطمہبل رکات 1

اایغر ےک در ےس آناد وہےن ےک ےئل ا ین اعمش وک رتہب انبںیئ۔اوسفس دص اوسفس  ہ اعمایش  اور 

اکنیبری اک اظنم  وسد ےک اسھت اس حر   واہتسب وہاکچ  ے  ہ اس ےس اجن ڑھچاان آاسن ںیہن۔ذہلا رہ اعم 

 و اخص یک ذہم داری   ے  ہ وہ دلج ان دلج اس ےس اجن  احلص رکںی۔

وراحرض ںیم اکنیبری یک تیثیح اکی زجو النم یک  ے  س ےس رفم نکمم ںیہن۔ا' اجب ے اس ےک ۔د2

 ہ اس ا م رفےضی ےس وکاتیہ ربیت اج ے،املعء  ر النم  ے  ہ وہ اس اکابتمدل رفا م رکںی۔دوراحرض ںیم 

ےک  االسیم وکنیبں ںیم راجئ اضمرتب،دقمی اضمرتب یک دج د لکش  ے۔ س ںیم یتح اولعس اضمرتب

۔ھچک زمکورویں ےک ابووجد، ہ اظنم ان رو ے رشتعی اقلب لمع  ے   ي  وحلمظ اخحر راھکاوصل ووضاطب وک

  ے۔

۔رسام ہ داراہن اظنم تشیعم،رمزکی کنیب اک وسد ںیم ولمث وہان اورملسم اہم یک اامیین راقتق وہ 3

اابس' ووعالم ںیہ وج االسیم اکنیبری ےک اظنم اضمرتب اور اس ےسیج دورسے حرقی اہ ے ومتلی یک راہ 

 ۔ ےم ےک الخ  اکی دیفم دقںیم راکوٹ ںیہ۔رہب احل   ہ اظنم اسیج یھب  ے،وسدی اکنیبری 
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 وحاہل اج  و وحایش

 

 1/545: ھ، ص1414دار اصدر، ریبو ،  انب وظنمر ، دمحم نب رکمم نب یلع، اسلن ارعل'،  ( 1

 34وسرۃ ااسنلء:    ( 2

 24وسرۃ اربامیھ:    ( 3

 101وسرۃ ااسنلء:   ( 4

 20وسرۃ ازمللم:  ( 5

 3/200:صارملانیغین، یلع نب ام  رکب، ادہلاۃی یف رش  دباۃی ادتبملی،دار اایحء ارتلاث ارعلم  ،ریبو ، انبلن، ( 6

  اربکلٰی االریم ہ ،ااقلرہہ،  زین المہظح وہ ،

 

طی ع 
م
ل

 5/52:صھ، 1313ازلیعلی، نییبت ااقحلقئ،ا

ھڈ ، ولدیل دمحم نب ادمح، ااوبانب ردش،     (7 

 

ج ٹ
م
ل

 4/21:،صدارادحل،ث،ااقلرہہ دباۃی ا

8 )      

 ج
ی

  اونلوی، 
ٹ

نب    دقاہم،ومقف ادلنی دبعاہلل  انب 1/154:صدارارکفل،ریبو  ،،اھنمج ااطلنیبلرش ، نب ی

 1/195:،ص1968ادمح،اینغمل،ۃبتکم ااقلرہہ،

  االاکحم ادعلہیل،    ۃنجل ااملعلء، 9)

 

ج ۃ 
م

  1/271:ص، 1404ربمن، دہعف  بتک،رکایچ، ونر دمحم،اترج

 ااضی    (10

 20وسرۃ ازمللم:    ( 11

 12)

 

ھڈ ، ،صا    

 

ج ٹ
م
ل

  4/23:نب ردش، دباۃی ا

قلعتم امتم ولعمام  ےس آاگہ  رفامن ےک اطمقب اب ع یک ذہم داری  ے  ہ وہ اگکہ وک عیبم ےس ےکملسو هيلع هللا ىلص آ    ( 13

 ، (2247ید،ث)  ابتکل ارعلہیب،ریبو  اح  ء دار، ننس انب امہجانب امہج ، دمحم نب زی د،دےئھکی  رکے۔

 2/755:ص

  و ، ،ارعلم  ارتلاث اح  ء دار ملسم،حیحص ، اجحج نب اریشقلی،ملسم ( 14
 
  99/ 1: ،ص (102ید،ث) ب

 3/69:،ص (2142، ید،ث)حیحص اخبریاخبری،(،1516ملسم، ید،ث) حیحصملسم نب اجحج،    ( 15

 2/768:،صانب امہج، ننس انب امہج، دلج     ( 16

ی  ،ریبو ، اننسل اربکلیٰ  ادمح نب نیسح،ایقہیبل،  ( 17
م
لعل

  6/184:ص، دارابتکل ا

  ااضی  ( 18

  22/18:ص ،1993 ریبو ، دارارعملۃف،،  دمحم نب ادمح، اوسبملط ارسلیسخ،    ( 19

ی  ،ریبو ،دارابتکل  دبا ع اانصل ع، اوب رکبنب وعسد،ااکلاسین،   ( 20
م
لعل

 6/79:ص ،1406ا

 6/87 :ص،ااضی  ( 21
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 22/83 :ص ااضی،یز د دےئھکی، ارسلیسخ، اوسبملط،    ( 22

 22/158 :ص ، اًاضی، ارسلیسخ، اوبسملط،3/208 :ص ارملانیغین، ادھلاۃی،     ( 23

 ااضی      ( 24

 6/87 :ص دبا ع اانصل ع،    ( 25

 22/21 :ص، ارسلیسخ، اوبسملط، 3/200 :صارملانیغین،ادھلا ہ ، ،  6/82 :ص، ااضی   ( 26

 3/9 :صارملانیغین، ادہلاۃی،     ( 27

 6/82 :ص، دبا ع اانصل ع،  ( 28

29 ) Accounting and Auditing organisation for Islamic Financial 

institutions,Behrain, Mudarba Standard,7/1, P-236 

 5/53 :ص ،انب دقاہم، اینغمل، دلج3/200 :صادہلا ہ،  ( 30

،ہبعش ولعم 3امشرہ  2دمحم ادرسی یتفم،ڈارٹک،دج دامایلیت ادارے اور میسقت نوکۃ،ومضمن ومشمہل اریصبلہ،دلج   ( 31

  91االسہیم،لمن ،االسم آابد،ص:

 6/83 :صدبا ع اانصل ع،      (32

33(  (1 ) Moeen-ud-Din, Banking, Learning Basic concepts, Sysevgy,  

Publisher, Islamabad, P.36. (2)-Riaz Ahmed Mian. (2011). Money 

Banking and Fenance, Azeem Academy Lahore,P.184  

  4دمحم ااین،رفاحن یلع،ڈارٹک،رغتب و االفس ےک اخےمت ںیم رقض ہنسح اک رکدار،ومضمن ومشمہل اریصبلہ،دلج   ( 34

  69،االسم آابد،ص:،ہبعش ولعم االسہیم،لمن 7امشرہ 

 35)

   

 6/82 :صدبا ع اانصل ع،  

 6/85 :ص، ااضی    ( 36

 6/200 ،ومانہن ےئجیک،ااکلاسین،دبا ع اانصل ع،1/8آیئ ۔او۔یف،اضمرک  اڈنیٹسرڈ، ( 37

 38)      

       

 4/76:صء، 1985دار ارکفل، دقشم، اہقفل االالسیم وادہتل، ڈارٹک،ازلیلیح، وہبھ

 2015ربمتس، 15،االسم آابد)ارٹنووی(4دمحم نادہ،زبسن ازگیوٹکی،کنیب االسیم ،رحب ہ اٹؤن زیف     ( 39

40(  AAOIFI,Mudarba Standard,8/8, P.238. 

41(  www.meezanbank.com. 7th Sep,   2013. 9.00 am. 

42( Usmani,Imran Ashraf,Dr.Meezan Bank Guide to Islamic 

Banking,Meezan  Bank,P.103 

 



            االسیم وکنیبں ںیم راجئ اضمرتب :اوصل و قیبطت،دور احرض ےک انترظ ںیم                                                            

 

105 

 

 2/166امثعین،یتفم دمحم یقت،وحبث یف اضقای ہیہقف اعمرصہ،ہبتکم داراولعلم،رکایچ،ص: (43

ھڈ ، 5/51 :صانب دقاہم اینغمل،     ( 44

 

ج ٹ
م
ل

 4/21 :ص، انب ردش، دباۃی ا

45 (   AAOIFI,Mudarba Standard,7/1, P.237 

46(   Muhammad Ayub,Understanding Islamic Finance,John Wily & 

Sons, London,P.325 

 30،رطس ربمن 1/1اکنیبری یک دخام  اک اعمدہہ،دیئب االسیم کنیب،کااتسکن،قش ربمن    ( 47

48(  Banking Services Agreement,Dubai Islamic Bank Pakistan,Part II,Clause  

2.1 

49(  www.dibpak.com/saving Account,aspx?+Ab-1.8th Sep, 2013. 

12.20 pm 

50(   Meezan Bank  Annual Report 2012,P.93 

51(   Source:DIB Annual Report 2012,P.20 

 (  ر وموجد وتفٰی اک اطمہعل ےئجیک۔www.dibpak.comالیصفت  ےک ےئل دیئب االسیم کنیب یک وبی اسٹئ )  ( 52

 137ھ،ص:1430راقفء داراالاتفء اجۃعم ارلدیش،ریغ وسدی اکنیبری،ااجحلن،رکایچ،   ( 53

 6/99 :صدبا ع اانصل ع،  ( 54

ل،   ( 55
ی 
م
ح

 

لٹ

 12/349،ص:1988دارارغل' االالسیم،ریبو ،انب ردش،اایبلن وا

۔اس  وموضع  ر   لیصفت ےک  26 /5،ص:1968دقاہم،ومقف ادلنی دبعاہلل نب ادمح،اینغمل،ۃبتکم ااقلرہہ، انب ( 56

 314،ص:2009رکایچ،ریغ وسدی اکنیبری،ہبتکم اعمر  ارقلآن، ےئل المہظح وہ، امثعین،یتفم دمحم یقت،

 138ریغ وسدی اکنیبری،ص:ارلدیش،اجۃعم راقفء داراالاتفء   ( 57

  ںیم آوزیاں رک دےی اجےتںیہ زین  ہ کنیب یک اسٹئ  ر یھب  (58

 

 

 

  رہامہ ےک رشوع ںیم ربان

 

ز
ج 
 
ٹ

 

ی ن

 زیمان کنیب ےک و

 دےئھکیدایتس' وہےت ںیہ ات م  یز د اطمےعل ےک ےئل 

https://www.meezanbank.com/docs/consolweight.pdf,Nov,201510:35 Am 

 2015ربمتس، 15دمحم نادہ،زبسن ازگیوٹکی،کنیب االسیم )ارٹنووی( (59

60)    https://www.meezanbank.com/meezanBachatAccount.aspx  Date: 13th  

    Nov,2015, 12:35 Am.See Monthly Mudarbah Certificate and coii .aspx 

 

********************** 

https://www.meezanbank.com/docs/consolweight.pdf
https://www.meezanbank.com/meezanBachatAccount.aspx
https://www.meezanbank.com/meezanBachatAccount.aspx


�� � �ن ا� از �� �ا�آن ��
�
�
�

�ى �  �
� � �

 106  ��ہو�

�� � �ن ا� از �� �ا�آن  ��
�
�
�

�ى �  �
� � �

 ��ہو�
Tafsīr al-Qur’ān by Sir Syed Aḥmed Khān 

An Analytical & Critical Study  

�سڈا�    * � ا��

ABSTRACT 
Sir Syed Aḥmed Khān belonged to a famous family of the 
subcontinent during the late Mughal and early British colonial 
period. He was famous for his close relations with the colonial 
government. He served many years in the judiciary. In recognition 
of his services, he was conferred upon with various titles such as Sir, 
The Imperial Advisor, etc. He is the founder of the educational 
campaign which was later known as the Aligarh movement. 

He was worried about the future of Muslims in India. This 
worry forced him to produce various literary and Islamic books to 
uplift the political, cultural, educational and social status of the 
Indian Muslims. One of his famous contribution to Islamic literature 
of Quranic exegeses is his Tafsīr al-Qur’ān. His tafsīr is influenced 
by western thoughts. He, instead of following the traditional 
methodology of Quranic exegeses, tried to understand the Quranic 
verses rationally. This led him to deviate from many established 
concepts of Islamic doctrines. He went against the Muslims’ 
affirmed beliefs in his exegesis. He mistrusted some of the basics of 
Islamic thoughts and tried his best to make new parameters of 
writing & reading of the Quranic exegesis on human logics. In 
addition, some of his views show certain relevance to the 
Mu'tazilites school of thought.  

The aim of this paper is to present an analytical and a critical 
evaluation of the exegetical opinions of Sir Syed Aḥmed Khān, 
particularly on the issues where he deviated from the mainstream 
Islamic thoughts in his exegesis, Tafsīr al-Qur’ān. 

 Keywords: Tafsīr al-Qur’ān, Sir Syed Aḥmed Khān, Deviation, 
Western Thoughts, Mainstream Islamic Thought 

____________________ 
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  ا�ا� ��ت

�ں  د� � ا� �دات ��ان � �ا ��،� �ہ�ء١٨١٧ا��  ��١١ ا� �ن 

 آپ �� � � �ات � �و�ن آ� �� اور �� � � � � �� � �� ر�۔

 �� �رگ �۔ ��� ا�ا� � و �� ان � وا�ہ� وا� � �م � � � � ا� درو� 

�ں � �� � � و  ۔ا�ء � � ز��ا� ز�� � �ور�ت � �� �� �ز� �� 

 �۔ ��  �   �ور�ت �   ز�� ��١٨٣٨�   د� ��   �� � ء�  �س  ا�ن � 

  � �در �ہ � � �ف � ان � �اد ا�و� �رف � � �ب �۔ ء١٨٤٢ � ��۔

 � �� �ہ �ص ا� اور ��� �ك �  د� � � � �ہ و� ا� �ث د�ى ؒ

� � � ، � � � �� ��ں
�
�ّ��

�
 � آ� � �ھ �۔  ���ؒى � زا�� � �

�
�ل � � � ��

�  � داِغ �ر� دے �۔ ��� �ِ �ش � � � ا� �� � � وا��م �

ا� �ن � �را� د� � �ا� ��م � � �زم �� ، � � �� �آ�ہ � د�� 

�  ��  �  �   �ا� ��  د� �   دے  �ا�ن  �رى  دوران  ر�،ا�  ��رج ١٨٤١ن �  ء

  ��۔ �� �ل �،�ں در� �ر� �� � �زل � �� �� �ا� � � � �ے �

 �ازا �   ا�ازات  اور  ��ت �  �  �� ���)   �در  �ن ��   �� Sir۔ (

)�K.B) � ا�� � ا�(K.C) ن � ڈا��� (L.L.Dت اور ڈ��ں � �از�� � ( �

 دو�ں � دو���� �� و� �رى �د�۔ �  ��رى �ز� � �رغ �� � � �وہ

ز�� � �م �ا��ں � �ھ ��ر� � �� � � و� �د�۔�� آ�ى � � ان � 

ا� �� ���ل د�،��� ا� دو� � �ں �ہ � اورا�  �ادے ��درو� �ل ��

��   �ء ��١٨٩٨رچ �٢٨ ��   ا� � ����
�
� اور و دا�   )١(ن ��زہ �۔ا� ��

� � ��ت   � واد� و��

�   ��ں  وہ  �۔  و�  ر� �  �  �   �و�ن �   �ى  ا�� �� 

ا�ق، ��، ��� ز��، �، ر� و رواج اور ز�ن و ادب و�ہ � ا�ح �� �� �۔ اس 

 �� ا� ��، � �� اور  ا�� �� � ان � � ا�، ��ى �اغ �، ��ى ذ�ءا�،
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�وش اس � � � �  ��ى ز� ا��� � � � �۔ �ں � �� � دوش

���   � �� � � � � �� � ا� �رى ز�� و� �دى۔ اس �� � ��ں �

  �� � دى۔

�� � � �ى ز�� �س �۔ ا�ں � ز�� � ر� �ن � �۔ �ِ آزادى � 

� اور ��� ز�� � �م در� �� �� �۔ �� � ��� � � ��ں � ��، ��، �

ا� � �م �� � � � ا� � �ت، � ز�� اور �� � � �� اور ��و 

� ا�ں �  �� � ذر� �� و �، ��، ���، ا��، � اور � ��ت �وع �۔

�ه  �
�

  د� � آ�ن ز�ن � �� �۔ آ�را�ذ�

�� �ہ �� ��، �� �ت، اور د�ار ا�� �� � � �� ��، �د� 

اور � � � �� �ن �د� �۔ �� � ��، �� اور �ى �� � � �د� � 

د� اور � � ��ع � �ت � �� ز�ن ا�ل � �۔ ا�ں � � � �� � �� � 

� � ا�� ا�ل � � � � � � ان � ز�ن �م � اور رواں �۔ ان � �� � �دو � 

 � � � � � �ر �� �۔ ان � � � �ا �ل اس و� �� �� � � وہ � �

ا� � � � �رہ �� � � �وع �� � اور ان � � ا� �دہ، رواں اور �� �� � 

  ۔� ��

 �� � �ر �� 

�ِز �� � ان � � � � ان � ز�� اور ان � ��ل � �� ��  �� �

دو�وں � �� �   �ب ا�از �� � � ا� اد�۔ ا� �ت �۔ �� � ا� �

 � �� � ا�از � راز �۔ ا�ں � ا� � � �� ا�ح � �م � �۔ � و� � � ��

 ۔�� � �� 

  ۔�� � �ر �� � درج ذ�  �

 ،� �ر� �وز �ہ،ر�� ا�ب �وت �، � �ر�ر�،آ� ا�ى،د�آ�ر ا�

 �ا�آن،�ِت ا�� ،� ا�م،ن ا�م� ��� �۔�� �ا ��
�
��� � �� �

�
��

�
   ��  ا�� �
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� �� �۔  ا�آن �   �ى ��ہ �� �
� � �

   � � و�

 ��   �ا�آنو� ���

 � ��ے �  � � آ� ��،و�ں �� اورا�� ا�ط � � ���

� � د� ��اور ا�ت  �،دواں  آب و�ب � �� رواں  � �� � ��
�
�ب ������

 را� � آور�،اس �زك �ر�ل � � � دو � د� ��  ��ں � ��ت ��اہِ

   :� را� 

 � � �۔ و�  � � �ح  � � ��ا� � � �
�

� دا�ہ  �� � ��� �� �

�ت  �اِس � اور ��ت � �ود� �ر � د� ا�ازى �� � � � ۔�ا  ا�  ا�� ّ�َ

�   

�ت  د� �� ��ت ��ں ��ں ا�� ان � ��� ا�رو دو�ا� � �  �وّ�َ

 اس � ڈ�ل ���۔ا��ن 

  ۔� ا� دو�ے را� � ا�ب � ��

�� �م � � �� � ا�� ��و�� �ز�ہ �و�ر� � ��رت �؟  

۔ اس �� ���� �� � � ر�از �� �� �   

"   و�ہ  وا�دات  وا�م ��  ��   ا�ق � �  �   ا�م  ز�� ��

  )٢("  �� � �� � رہ � ) �(��م   �� ����،وہ �

 دو�ى � آپ     :��� �ا��

  )٣("  ��ا� ا�م � �� �� د�� ��� �م ��ہ ��� �� ��"

� � �ف � � �رى �ض �� � � د� ا�م � �اورا� � �� �ض 

  � ���ا� �ك اور �ِ �۔ �آن �� � �� �،ء اس � ا�ا�  ا�

 و �ف � ا�م � ��،ا� د� �� � اس �� �م ��ہ � �ا�س! �

 د� م � � �� �� � �م ���� ��� و�و� � �م زاو�ں � �ار��

 
�

    ۔د��
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  � ا�ب و� �ا�آن

اس � � �� �رٔہ �� � � � �رٔہ ا�اء � � � � �ٔ � � ا�� ��

� و�ت  ��� � �رٔہ � � �رٔہ ٰ�ٰ� � ان‘ �� � ز�� � � � �ھ �� � �� ��

� � � �ھ � ڈ� � �� �۔�ہ �ا�در ر� ا� � �� �ظ ر� � اور ا�ب و� � 

  ۔�� �� � �� �� � � �

 �� �روں � اس �� د� ��� ��� آ� �، ا�د� ،آ�ِر�� �اؓم 

 �  �ات وا� � �ر � ا�از � �
� ��� �

� �
� �� ان � �ل �  �� دى � �،وا�  ان ���

  ۔�رات وا� �ف �ہ � � ��

� � �� ذ� � �� ر� � �� � � �۔ � � �� �م � ��� �   

راہ ا�ر � �، � � �د� اُس � � �م �و� � � و� � �ات اور �� و�ہ � و�د � 

  �ء � �۔

�� � � ا�آن � � � �ر �ر � � ان � ز�� � �ر� ا�م � �ہ � 

 �� اور �ء واو�ء ا� ‘  م �� �ا‘  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا�  �ل � �� � اور �ا� � ��

� اهللا 
���

آن �� � � � �ل � آر� � �� � اس �دٔہ � � �ڑ � ا� �ود � �ر

  � �� �۔ �� �را � اور �� � ادراك �  ذا�� اور 

 �� � �د � � �: 

  )٤(" ��� � �ر ا� �� � �د �آن �� � �ر � اور �� � �آن � �د � �"

 �� �� � ا�م � �ارث ذوق اور � � ا� � �د �آن   � � �ر � اور���

� �ش �� � �� ا�م � �م � ا� ��ت � ا�م � �رت �ر �� �وع �م � � 

� �ن � اور � �ت اور ا� � � � ودوزخ � ‘ � � � �� � و�د � �� �‘ �

  � و�د � ا�اف � اور �ات و�ا�ت � ان � �د� �� �� �۔

� � � �رو� ا� ان ��ت ا��� � ��ذ � اور � � ا�ع ان � �د�   ���

آ�ت وا�د� وا�ال �ء � ا�  � �� �، درج � � اور اس � � ان �� �� اور � �ح
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�� � � � �، � � ان � آراء � دور � � وا� �، اس � � � در� �� � ��ف 

د�، �� � ان �  � �� �� �ى � �م � �؛ �ں � � �ت � ا� � � �ار

   �ء � ان � � � ا�ر � و� � ان � � ��   �۔  �ٰى د���

  ‘‘�ا�آن’’  ���١٩٩٨ا��  ا� ء  ا��  �ا دو� ���   �ف � � ��

   �۔ �روں،�ت �ں،ا� �ار � �ا�� �ت ��

  ��� ��ا�ِ � � �ے

  �اب ��ى � �ن-١

�� �� ���  � ���  � ��ى � �ن ا� � ���� دو� �اب 

۔ � ��  

   ���ب ��ں د� اور�ا�� اور �د�ں � ��آپ � �ن �"

�� �    ان  آپ � ��   ا�� �   ��ں �   � ���ں  ز��  اس  �د �

 
�
����� �  �،  �����  ��� �  ��م�  �اردے � �   �د�  آ�ں  �ّوَل �  �آن

 ) �و� � �آپ �� �(�� و� � � اور� � � آپ ا� �

��� � �ِق �م، � ا�ِظ �آ� ، �  � �اورا� ��آن � � �،

  )٥(" �وراِت �ب � اس � ���� �

  �� ����ا�-٢

   :� �� � ر� �از�‘‘���’’ ����ا� �� ا�

  )٦(ا�آن"  � � �  درا� � �ب �� ا�آن �"

  � �م � � �د�� �۔‘‘�� ا�آن’’��ا�  �� �� ��

  �� � ا�ف - ٣

��ن  �ں �رّدِ� ا�ف � �� �ا�آن ���� دو �� �ں ��   ۔�� ���

____________________ 
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ا�ال  �اور �� ءراآ  ان �ا��� و�ق �  �و�د ��� �� آ�"

 �� �،� آ�ِت �آ� � وہ ا�� �ن �� � � �� � �وز �

 � �، �اور�دى �و�ں ��  ا��� د�غ ان �ور � �� � ���

 �   را�  ا�  �ح �   �،�وہ ��   �و�ں  ان  دو� �   ان ��

  )٧(  � " ر�ع � �� 

  ��ا�د�ى ڈ� - ٤

۔ ڈ� ��ا�د�ى ��� �� � ��ن � � ��   ا� �� ��

"���ٔ دو� ا�  �ا��ن � ��� �، � �ان � �ات ��

 �ا،  د� �ا�ق  وہ � � �س  ��’’�ے �د�  ان �وح ‘‘د�اِن �

� ز�دہ و� � ر� � � � � ��وں � �ن �� � �رے 

ا��ن �� � �ق آ�ت  ��� �� د�ان ��ِب �ف ����،

 اور� �   ا�ط  �ار�  ا� �   اور �آ� ��   ز�د�  �د� ے

،��  �   اوران �� �   � ا�ر��� ��   ا� �   �ّل �  �آن

��ِ  � وہ �� � � � �ف � �ا � ذ� � �ا،� �� .....���

�  �،�   �ّون  و ��  �   �آن �،�   ر�ل �،�   و� ���  �،�  �  �،�

  )   ٨(" �،� �ر� � ��

  �رى ���� �� - ٥

� ا�ن’’�ث ا��ت �� ���� �رى � 
�
����

�
 ‘‘�ِۃ ��’’� ��� ‘‘���

  ) ٩(� �ر��۔
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�ا� � � �� �ا�آن    از ���

� ا� �ن    �ا�آن   ��ت � �دہ اُ�� وا���� از ��� و � ��درج ذ��

۔  � ��  

 � ا�ا�ر از � ا�ن ۔١  ا� ،���ا�� د� � � ھ �١٢٩٧ � �ف ��ۃ

   �� ��۔

� ا�� ۔٢
�
�� ���

�
�  � �د��‘‘�ِق �’’��� � � �   ������ ���ى از � �� �

  ا� �ب ��ت �ت �� �۔

 � ��� ا�رو��ت � ��ار � �،� �� �ا� ��از  �� ���   ۔٣

  ۔� �� دو�� زا��ت �� � 

  � ��� �د������ �� �  �۔،� ا� � از  �� ا� ا��  ۔٤

�   � ��� ��ت ��اب � اور� �� � د� ،��ى �ء ا�از ��� ۔ ٥ �� �   

 ا�ن ۔٦ �
�
����

�
���    �رىاز  �اورا،�� ����  � ا�رو ��ت � ن� ���

  �۔��د�� و�� �ہ 

�  � ��ا� �� � � � ��� �،�����ق �رىاز �ِف �آن ۔ ٧   �۔��

 ��� � ازاں�، � ا�� �ت ��ىاز ا���ت ا�ۃ � ا���ت ا��ۃ ۔٨

� � �م � �� �‘‘ا�م اور�ت’’� �ن �رى � �� اور� � �� 

  �۔

  ار �ب �۔ا� ��ع � ��، ا��ر�از �ۃ ا�ن  ۔٩

  � �ى ا�ل ���ہ ��

� �ى �  ��ن �� و� �ا�و� و� � �� اس � �� � � � ��

 �ر ��  � و� � � ان �  �ادا� ر�ِ ا�ا� ��، � �ر��،  � �� درج ذ��

   ���ہ ں�ى ا�� �
� �

�
�

� � ر� �۔ � در� ۔  ���� � � �ہ �� �
�

  � ا��ں � �
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���ى  ��  �� ���
�
 ا�ل�

  ا �"   )١٠( "� ��� �� �� �� �رت �رض � ور� ��

��� ��  � ��� �� � اس ا�ل ���
�
 �  ا� � ا�ل �� د� ��� �رے � 

�ت و��،� و�،�و�،رؤ� �رى �� و�ہ  اورر� د�، ڈ�� ��� �� ّ
�
��،��

 
�
���   �� � � � ��  � � �� � � �رى � ا��، �ف اس � �دى��

  ۔� � ��،�ت و�� ا��ں � � �ل ر� وا� �ق �اور�� آ� � ��

 � �� �آن اور � ا�ر � د� �ِت  � �ل � �ازو � � � ا�م د� � ��

  ۔� � �� � �� �و� � اس � ذ� � �او�ى �رت �� � �ات �ں

  ���ل  �� و� 
�
��� �   

 ۔� �� � �ا دو�ں اور اور �� �  ،� �و � � � �ہ � � ��ں �م

 :� �رى ��  ار�د

ُتْم تـَْعَمُلونَ  ﴿   ) ١١( ﴾ َوتِْلَك اْجلَنَُّة الَِّيت ُأورِثـُْتُموَها ِمبَا ُكنـْ

  ۔ � اس � � وارث ا� ان ا�ل � و� � �� � � � د� � �� ر�  ��:

   :�رى �� � ار�د � �رے و�د � � �

ُتْم ُتوَعُدونَ  ﴿    )١٢( ﴾ َهِذِه َجَهنَُّم الَِّيت ُكنـْ

  ۔� و� � � � � � � ڈرا� �� ر� �  ��:

: �� ا�ر � و�د � دو�ں و� � �� �  اور � �� � ��  

   )١٣ (�"        �� � �،�آن و��د �ق �� دو�ں دوزخ اور � � � "�

 � � � ��ں) (�اب �ا�ت اور اڑا� � �اق �  � ا�ر  �ف � � � �� �

� ۔د� �ار � در� �ار   :آپ  � ��

 �� اور � �� � � �اس �� � �ا � �غ � � � � �"

 � و� و�اب � دودھ در� و�داب �� � �غ۔ � � �اؤ �

 � � � � � �دہ �، ا� ��د � �� �ہ � � �� ر� � ��ں
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 ا� ��    � اس) �� �اب( �ا�ت �رے �� � � � � � � 

   )١٤(   "� � در� �ار

 دو�ى � ��   �� اور �ى � ر� �    � و�ا�� �
�

  �ار د��� �۔ �� ��� �

: �   اور � ��

  ) ١٥("    � و� ���ہ در� �وف ���� اور �ا� � �� � ا� �� �� �"

  ���ل  � ��ں
�
��� �   

�ن �� ��ں     � �آن و اور ا�م � �دى �� � � � � ا��  �ر �ر   ��ں��

�دى ار�ن � � �� � �   �ا� � � و�د  �
�
 � �ف ا�م � ��    �  � �۔ان � ا�ر 

  � � ا�ت � ا�ر �زم آ�  � ۔ ار�د �رى �� �۔ �آن و

ُأوِيل َأْجِنَحٍة َمثْـَىنٰ   اْحلَْمُد ِ�َِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال ﴿

 )١٦ (﴾َوُثَالَث َوُرَ�َع 

  �� ا� � � � � � آ��ں اور ز� � �� وا� اور ��ں � �م ر�ں �ر � � وا� �   ��:

  ۔�ر �زو  �  � ) � � دو دو اور � � اور �ر(ا� �

   ا�د�  اور  �ك  �آن  �ح   �� اس �  �  �  ��   ا� �  ��  �   �وات �

  ۔ار�د �رى �� �۔� �د � � ��ں � � � ��ں 

 )١٧(﴾ َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  ا�ََّ  فَاتـَُّقوا ۖ◌  َأِذلَّةٌ بَِبْدٍر َوأَنُتْم   ا�َُّ  َوَلَقْد َنَصرَُكمُ  ﴿      

� �ر � ا� �� � � اس و� �رى �د ��� � � � � �� �ى �� �� � �    ��:

 اس � ا� � � ڈرو! (� � اور �) �� � � �ارى � �� � ۔

� �� اس ��  :اس آ� � � �اور �� � ��  

�ا � � � اس آ� � ��ں � �ا� � د�ں � �� �  "

� � � � �� �� �� � ‘ � اس �ت � �� � �ں، � ا���

� � � � � � � �آن � � ، � �ڑے � �ھ � � آ� �� � �

  )١٨(" ان � ��ں � ا�� �� �
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 اور �   � � �: ا��

  )١٩ (" �آن � � ��ں � ا� و�د � ��ں � ا�د �ر� � �� � ��"

  ۔آ� � �

 (وه) ا�ن � اور،اس � � � � � �ت ا�ا� � ا�م � �س آ� �"

�ء �� � � اس � � ا�ظ �آن � �ر ��  �م �ط � �س � � �۔

��� وہ �� � �  ،�د�ں � روا�ں � �ا� ان � �� �� � �� �

  )٢٠(" ا�ن �

� آ ��� � � �� �:   

  )٢١( ۔‘‘� اور �ن � �اد �ا� � ��آن �� � �� � �ادا�ن � �ا� �

  آ� �۔�ا� � ا�م � ذ�  �آن �ك � �تا� �ح 

َ   َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ   َكاَن َعُدو�ا �َِِّّ َوَمَالِئَكِتهِ  َمن﴿ ا�َّ

  )٢٢(﴾ِلّْلَكاِفرِينَ   َعُدوٌّ 

� ا� � � اس � ��ں � � اس � �وں � � �ا� � اور �� �� ا� �� � �� ��    ��: 

   ا� ��وں � �� �۔

  ا� �ح 
�
 �ر �ہ �ى �  ا�د�  ا��  � � � � �ت �ا� � ا�م � ا�� � ��ِ

�ا�ت �� � � �ت �ا� � ا�م � � “ �� �ا��۔�� �� 

  ا�م � ��� : ا�ة و � �� � � � آپ

  )٢٣())  فَِإنَُّه ِجْربِيُل َأَ�ُكْم يـَُعلُِّمُكْم ِديَنُكمْ ((

  ۔� � �را د� �� آ� �‘ � �ت �ا� � ا�م �   ��: 

  � � �: ا�ر � ا�م � و�د ��� �ت �ا� 

 وا� �� �� �"
� �
� اس � �رج از  ،� � �ا� اور روح ا�س � �

 ا�ء �ا�� �ق � � �� � اس �ت � �� � � �د  ،�ِ

�   �ض  �ء  ذر�  اور �   �ت �  �  �   ا�م �   ا�ر�  ا�ء ان
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و� روح ا�س � اور ،ا�س � � � �ت � ر�� � �� ر� �

  )٢٤("و� �ا� �

اس �رت � �� � اس �ت � ا�ر � � �ت �ا� � ا�م �� �ر� و�د 

  �ٔ �ت � �م �۔ � � � ود� �دہ ا� � � ان � �د� � ر�ل � ا�م 

  ���ل  � و�� �ت
�
��� �  

 � � اس � � �ن� �   اور � �� � و� �آن و�د � و�� �ت

 وہ ا�ر � اس �� � � ۔ �� � و� �  �� � ان اور ا�م � �ن �ت �� ��

۔ وا� �آ� � �� �م � �ت � ��ن �� �� �ں �� �� �  

 � � �اد آد� � اور �ڑى وہ � اس � آ� � � “�” � آ�ں ان"

 � � اور � �� �م � �� ا�س � �ں � ا�م � �ن �ت

 � اور � ر� � � �ں � ا��ں � � �� � اور و� �

 وہ � اس � � �ا ا�ق � “�” � �� � اور ��ر اور �ى �

 � � او�ف ان � �ق ا� � �ل ا� � �� � � � �اد �

   )٢٥( "� �� � � �ن � � اور ��� � � �ب �� � ان

 �ا� ��د ا�ر � ا�ن �� � � � و�د � ا� � �ن �ح ا�

۔  �ار �ن � � �   د� ��� ��

 �� � � � �ا� � ا�رہ � � � اور � � ا�ن � � �ىٰ  "ا�

  )٢٦(�" �ن � ‘�

  ���ل  � �� �رى رؤ�
�
��� �   

  :� �رؤ� �رى �� � � 

�ا�د�د�� � ان آ�ں � ��� اور � ان آ�ں � � دل � "

  )٢٧( ��" � اور � �� � �� � �ا�د�  آ� �� 
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  ���ل  � �ر �ہِ  ر�
�
��� � :  

 �رے � � اور � � � �رت � �� ا� ��ف �د �� ،�ر �ہِ  ر� وا�

  �۔ ار�د �رى �� �۔ � � �ا �� � �وں � �د ا�� � �ر �ہِ  � � ا�ق � ��

  )٢٨( ﴾فـَْوَقُكُم الطُّورَ   َأَخْذَ� ِميثَاَقُكْم َورَفـَْعَنا َوِإذْ  ﴿

  ۔� �د� ��ا � ا� � �وں � ان � �ر �ہِ  و� اس � � �ر� � و�ں � � � �د   ��:              

�  �و� � � آ� �� �� ا�ر � � �ف وا� اس ��   ڈ�� �� � �� ��

 اور ا� � �اق � �� �� � �    � ۔د� �ار وا� �دہ اور � اڑا���

  : �� وہ

 �ن �رے اور � �د� وا� و�� � � وا� اس � �وں ا� � ��"

 � ا�ں � �اس � �� � اس اور � � �� �� � از�ر دور ��ِت  �

 � � �ہِ  � � � � �ں � دى �) �ات �( ��ت  �دہ اور � � �وں

 � د��ں � � � �ڑ ا� � � �و ا�ار � � � � �� ا� � �وں � ان �ا

  )٢٩( "� �� �دہ اور � اور �ا�ت �م

 � � �� آ� �ڑ وہ � � � � � ��ا � �وں � ان � �ڑ � � د�ىٰ  ان  �

  ۔ � �ے � � �وں � ان �ڑ �� � � �ر� �س � �د  � اور  ر� �ز

� آ� ۔ �و� � � ��� �   �� �� ر�از ��

 اس وہ اور � ر� � �ڑ � �� �،آ� ر� � � �وں � ا�ا� � ا�� � "�ڑ

   )٣٠(�"  �ے � � �وں � ان وہ � � ر� �ے � �

   �   � �� � اور آ� � � آپ �ن � �ز� � �ڑ اور �� آ� ��ال ��

 �� �ر � � ا�اع � ا� � اس � اور � � �ت � �� �س � آپ ا�۔ � � � �ء

  ۔ا�س � � ا� � �� �
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  ���ل  � �اج وا�ٔ
�
��� �   

� �اج وا�ٔ �ہ ا� � � �ات �ملسو هيلع هللا ىلص ا� ر�ل
�
���  � �رك � ا� (�

 ا� � �م � اور �ت اور �� �ر � � � � �ں  ��۔ � ��) � آ��ں �ت ��

  ۔�د� �وع �� �و� اور ��ت � �ا �

  �� �:�    

  )٣١( � د� �" ملسو هيلع هللا ىلص�اج ا� �اب � � ر�ل ا� �رى � � وا� "

�۔ ا� ا� �اب � �ر � وا� �ار د� � ��� � � � � � ا� � �ہ

اس �  �ہ � �� �� �� �اب اور �ر � �� � � اس � � وا� د� ��۔ 

� آ�ت � �اج � اور �� �ن � وا� �اج � �ہ � � � � � ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت 

 �ر � �� وا� � �اب �اج وا� ا�� اور ا� � ا� � ا�ع �۔ روح دو�ں � �اج �� 

 آپ � � و��   ۔�� � �زى ا� � �� �  ��

���ى  �� ���
�
  ا�ل� دو�ا �

  )٣٢(�ا�ار�" اس د���� � و� � � � ��ن "

 ا ��  �   ا�ل    س  �ت �  �ى  ���ِن  �ا�  � �د ��   �،اس ��

 ا� �� ا�  �ات و �ا�ت ��، وار ��� اس ا�ل � � � � ����،
�
�� 

�
 وا��  �

�
� 

 �ل � �� آزاد�� �ِق �دات � �ر�اس د�� آب و� 
�

� �د� � �م ا�رّ�

� � � � و�د���� �، �د �� ��ِن �ت � � �ان �ِق �دات ا�ر�� ��

   )٣٣(۔ � ��،ان �د�ٰى � � �آن �� � �ے �ذ��

  �ہ � � ��ر� �� �اس � �  ذّرہ � � ��ڑ�،ان � �د��

�  �   اور��ن  ��ے  ا� �  ��  �   ��ت ،��   اس �  �   ��ن  ا�ا� �،�   ا�

  )٣٤(۔ا�اف �ا � � ��

 ��� �� � � ��زو�� ا�ر��، اس � ڈا�ے  � اس د�ىٰ  ً
�
�ا��

�د  � ا�ں � آ�ت �� � �� � �
�
  � ا�ر � د���۔ �اج�  ملسو هيلع هللا ىلص۔اس ا�ل � ��
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 � آپ     :� �ا��

  )٣٥("  ��اج �� �، رو�� اور �� �ا�ملسو هيلع هللا ىلص  �را�م"

  �    د�ىٰ ان �   وا�� � ��  �   �ت  ��ِن  �ا� �   ا�م �  �  �ت

  )٣٦(۔��د� � �� �

 �
�
�
�

 ) ٣٧(۔روح اوردر�ت � � آ�ن �ا�� �� � � � � �، ا��

 ڈا��ت ا�ا� �  � �،  ا�م �آگ �  � �اہِ  �ر �  �ان � �� �

 )٣٨(۔را� �� �� � �� � �

 �ا � �اس و� ا�� در���� ا�ا � �ت �� � ا�م � ا� �م �� � در�

در�� ا�ا�اس و� �� ���ا�،اس � � �ر �،� ��ن � � � �اس �  �،

  )٣٩(۔ ��ب ��

 �ت  ا�ِل  �د�� ���  ��  �  �   �دات  ��  �ِق ،ان
�

 د�� �  �

 �ر�� � � � زاو�ں � �م ��،ا�  ا�ر� �ت � ڈ�� � � ��� �ِ

  ۔د� ��ت �� �

 ا� � ا�  ۔� �ا� ��ر�  ��آِن �� � �ت �� � ا�م � �ِ

  ۔ار�د �رى �� �۔ �ص ���� �رى �اس � �� � �رہ � �ٹ �ے

ًنا  َعْشَرةَ  اثـْنَـَتا ِمْنهُ  فَانـَْفَجَرتْ  ۖ◌ احلََْجَر   فـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاكَ  ﴿   )٤٠( ﴾َعيـْ

  ۔�� � �: �ر ا� ���� �� � اس � �رہ ���:   

� ��� ��� � �،ا� � �ن س �ے ���ِن �ت � ڈ�� � � ��ا

��� ��:  

اْضِرْب  ’’�ف �  ) �(�ر� �� � �ڑ� � اور�ب � � ’’

 �ے  ،احلََْجرَ   ِبَعَصاكَ   �ڑ�  اس  �ڑ��،  �رے �  ��   ا� ��  �

  :���   �،�ا� �  ��  �   �رہ  �ں �   �م  اثـْنَـَتا ِمْنهُ  فَانـَْفَجَرتْ  ’’ا�

ًنا َعْشَرةَ    )٤١(   ‘‘� اس � �ٹ � �رہ �‘‘ َعيـْ
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 �� ز�ن � 
�

�� �ل ��ڑ�اد� � ‘‘�’’�ر� وا��� ��� اد� � � وا���

 ، �م �� � � �‘‘�’’� ر�(�)اس و� ��� � � � � �‘‘ �ب’’�� اور 

 ۔  �� �ا� ��  � �� �� �� � ��� �  

���ى  �ا�  �� ���
�
   ا�ل�

 �أں �� � � � پ"آ   ��د�ِ  اور  � ا�ال � �اں �� ،آ�رِ�� �اؓم ��

�")٤٢ (  

 )٤٣(۔�ارد�‘‘��ّ� و�’’� �� � ��ؒ � ‘‘�ِت �و�’’�ا� �� ��� �

    :� ا�ف � �� � �اس 

 �ب ا�’’� �ل �:  � ا�ں � �� �ت �ؓ " ��
�
� ا�  �‘‘�����

�م ���ع اورا�م �� �اق �ف �آن � � �ارد� اوراس �  ��

� �� �اس د� � � ان � �� �� � �آن �� 
�
� �ا�م ���

� � ا�ت � � اور�م �� � ا�ال و آراء اور �م �ء،�� 

 ان � �ا  ��ت وا�دات �اس ���  �د�ء �� اور�ء � ب وہ

 ر�   ��ظ  ا�ل  �د�،ا�  �رج �  �   ا�م،ا� �  �  �  ��

ّ� ارادہ ��
���

  )٤٤( "���� �آن �� �� �

اس �ى �ت �ازى � �م �� �� � �ڑد�،� و� � � وہ �  ���

  � � � ��۔�ى  ��ِ  �ِر��ؓ � �،آ آ� � �

���ى  ���  �� ���
�
   ا�ل�

  ‘‘��� �۔ �ِت �رى �� �� ذات �رى �� �ارد� پآ ’’  

 �� � �ا� � � اور � �ِت �رى �� �� ذات �رى �� �اردے � ��

� �د� �ت  وا�� ا� �� ) ٤٥ (۔�� ذ� � � �ر ا� ا�ِل �� ا� ا�

  ۔� ذات �رى �� � � �، � �م � زا� �رى �� وا� ا��د
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  ��� � �رے � �� هللا ا

  ۔�� ا� �م � ��� � � اس � ��ہ د� ا�م �هللا ا

��     :� ��� � �ر  ے ��

� �رے �ا � �� � و� �را �� �، �ا � �و � � �� �ن، � "

  )٤٦(�" � �دى، � ��، وہ � � � �ا �ى   �� � � �

۔ �  دو�ى �  ر�از ��   ا��

� �ا � �ل اور � � �� �  � � � اور �� اس � �ل،  � �ا"

  ) ٤٧("��۔ ا� � �ور � � �� اور � � �

���ہ�ت � �رے � ��  �  

� ��  ��رے ��  �   :ر�از ��

�اروں � � �ت ا�� �، � د� �� �ص � � �ص ا�ن … �ت ا� �ى � �"

 و �ت � ا� �ى �� � � وہ اس � ا�م � � �� �، ��ر � ا� � � � ازرو� �

ا�م � � �� �، �� � ا� � � ا�م � � �� �۔ ا� � � ا� � � ا�م � � 

� �� ")٤٨(  

��  �ء  �ام � �ن �� � �
�

   ا�

  ا�ا� � ا�م � �ن � ���ت 

� � اس �� (ا�ا� � ا�م) �ا �� � �دت � �د�رى � �� �ا "

� ا� �ح اور ا� �س � ادا �� �ار �� �۔ � �ح اور   �دت � � اس

�  ،�  �  �   اس �   �س  �ملسو هيلع هللا ىلص � (��)  ���   �وع � 

ز�� � � اس و�� �رت اور و�� �س � �رے �� دادا � �دت 

  )٤٩("� �د�ر � �� ر� 
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�ٰ�� � ا�م � �ن � ��   �ت ��

�ٰ�� � ا�م � �پ � �ا �� ۔ آج � � ا�� اس �ت � � � � ��

 �  ��: �   ر�از ��

   )٥٠(" �ے �د� �آن � � ان � � �پ �� �� � �"

 وہ (�ت �� "  ا�ماور ���� ) � ��ن �ت ا�� ا� �� �� ���

 �� �" ��)٥١(  

�ء � ا�ر � �
�

  �ات ا�

  �ت ا�ا� � ا�م � �ات � ا�ر

"�  ��  ��   �ت   �رے �  �  �  �  �   آ�ں �  �  �آن

ا�ا� آگ � ڈا� � � اور وہ و�ں � � �� �، ��� �آن 

� � � آ� � اس �ت � � � � � �ت ا�ا� � ا�م آگ 

  )٥٢(" � ڈا� � � 

 � ���  �   ۔ � ��

ا�ں (�ت ا�ا� � ا�م) � رو� � �ا � � � � � د�� � � "

� �اب � �ا � �� � ا�ں �  � � �ح �دے � ز�ہ �ے �

�ر �� ��ر � اور ان � � �� �د� اور �ڑوں � ر� د� اور � �� � وہ 

  )٥٢(" ہ �� � آ�� ��ر ا� ا� ز�

 �ت �� � ا�م � �ات � ا�ر

(�ت �� � ا�م) � اس �ل � � وہ �ى �� � ا�  ا�ں "

� �د ان � �ف � ا� �ل  �� � اور وہ ان � �� � اژد� د�� د�

  )٥٣("ا�ا� � �� � �� �� � وہ �ى، �ى � � اس � � 
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�ٰ�� � ا�م � �ات � ا�ر  �ت ��

�ٰ�� � ا�م   �ات � ��از  �آن �� � �� �ت �� � ا� �� � درج ذ��

  ����� �۔

 دوں � ز�ہ ��۔� 

 در زاد ا��ں � � �د�۔�  

  � �� � ا� ز�ہ ��ہ �د� �� �۔� � �رت  

  ۔�  � ا�ر �� �ات� �� ان �م 

�ٰ�� � ا�م � � ��ں � �� � � � � ��ر �� " �ت ��

اب � ا� �ا�ں � � � � � � � �ا ان  � اور � � �

  )٥٤(" …وہ � � �ں �� �ن ڈال دے �، 

۔ � ��ن �� ��  اور � ��  ا��

�آن � اس وا� � اس �ح �ن � � � �م �� � � � �� ا� "

و�� (وا� ا�) � � � �ف �ت � � �ل ز�� �� (�) � 

 ).٥٥(" �ں � �� � � �

�   )٥٦(۔ا� �ن � �ان، � �اط، ا�ل �� اور �� � � ا�ر � � ���

���ہ� �رے � ��  ا�� �� و�� �  

 �آن  ���ہ� �رے � �� ��� �  

 �  � � � � �� ر�از �۔  � � �ہ � �آن ����

  )٥٧(۔‘‘� � �آن � � �� � � � �ہ � ا� �  ’’

 � ۔�آن � �� و �خ ��� � ����  � �
�

� �  

� � �م �آن � �� ا� � � �� اور اس � � � � � �آن � "

  )٥٨(۔ ‘‘�� و �خ � �
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 ���� �
�
�
���ہ� �رے � �� �رات وا �  

 �راۃ �� � � � ۔  ��� � � �ف و�ل �� �
�

� ���� �
�
�
  وا

  ۔�� �رۂ �� � �� � �

ا�� � اس �ت ��� � �ں � �د�ں اور��ں � ا� � �� ’’

  )٥٩(۔‘‘� �� �� و� اس �ت � �� � � �� � � �اور

 �اب � � �رے � �ہ

ا� �اب � � �ہ �روں � � ��ں � � اور �� �ن ��� � اس � � � 

� �� � در� � � � �� � � � د� � د� �۔ �دے � � �� � � � 

و��� � �ل � �ا  � ��ں � روح � �� �� �۔ اس � �ل ا��ں � ر� و �

� �� � � د� � ��ں � �� � ا�ن ��� �، �م �گ اور� � اس � وا� �� 

  )٦٠(۔‘‘�� 

�� ا�م �ى � �رے � �ہ��  

�� � ان � �ں � � � ��ں � �ں �ر � ا� � ا�م �ى آ� ا��ں � �ا "

 اس � � � � �� � ا�د� � � ��ر � � � � � � � �� اور  �

اور ان � � ا� �ى � � ��ں � �ر �ر� � اور � � �� � … �� �

  )٦١(۔‘‘��� �� �ل � � �رت �د � 

� � �� ا� �  

 � ا�م اور � ��ى � وا�ق ا�د � ا�� � � اور ��� اور �س ا� �

�  �� � ا�ام �� � � دو�ں د�وى اور د� ا� �۔� �ر اور ��   رو� �م ��

� ۔� ��ن � و�ا� �م اور رو�� �ِ ا�ق، ا�ِح  � � � ا��ں � ز�
�
�
�

 ا� � �

 اور ا�ام � اس اور � � � � � و� اس آ�دى � د� � �� � �ء اور �م � �� � و�د

  ۔�� �ل �� � دو� � �ىٰ  دل � � � �ے و� � � اس اور۔ � ��د وا� ا�ام
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  :� ر�� ار�د 

  )٦٢(﴾ َشَعائَِر ا�َِّ فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ َوَمْن يـَُعظِّْم  ﴿

  ا� �� �� ��  ��� 
�  دو�ى آ��  � �ا� اور ��� � � ��ں � ا� ا��

  ۔ر�� � ار�د�ار د��� �۔ � �

  )٦٣(﴾ َوُهًدى لِّْلَعاَلِمنيَ لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارًَكا  ِللنَّاسِ   ِإنَّ َأوََّل بـَْيٍت ُوِضعَ  ﴿

 � ���۔ � � � � � وہ � � � � و� � � ��ں �� � � �  ��: 

 ۔� را� � � وا�ں �ں اور

  :� ار�د � دو�ى �� � ا� � � 

ُ اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت اْحلََرامَ  ﴿  )٦٤(﴾ لِلنَّاسِ ِقَياًما  َجَعَل ا�َّ

   ۔ ��� �� � �م � � ��ں ‘وا� � اور �ر� � � � � � � � �� ا�

 ا� و�م ر�ع �م � � ��ں اور �ا� �� ��� � ا� � � �� ا� � آ�ت ان

 �� �ل و� �� � �� � ا� � � �� ا� �ار د����۔ا� �ن �� � �م اور

    ۔� د� �ار � � ا�ن � و�ا� �� � اس اور �

   :��� �� را� � � �� �رے � ا� � 

 �ى ا� � � ��� �� � ك � اس � � � � �گ �”

 ان � � � � � اور �ے �د � اس د� �ت �ں � � ��

 � �د � �اس �� � � � � �د � � ��� �،اس �� �م �

  )٦٥ (۔“�� � �� � وہ � � � � � �� اور او�

  :� �� اور

 � �ز �، � � ا� �� � ا�م �� �ز �� � �ف � �”

      )٦٦ (۔“� � � ا�م �� � ا� �� � �

�  �ار “�� �د � اس د� �ت”� � �س � �اف �د ا� � � �� ���

 � ڈ�� ا�� � � �س � ا� وہ � � � � �� � � �� �دت � �اف � دے
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 � �� � �ز �۔اور � � � ��ہ اور �اب �� � �اف � � اور د���۔ � “� ���” ��

 � ا�م � �ا � � � � اس � � � ا� � ا�م � � �ر � �ف � �� � �ف �

  �۔ � ��ہ � � ا�م

  �� �م:

 � � � �ا� اور�دى ا�ل �� �� ا� �ن  ��     
�
� �رى �رت  ���

 �ى �
�
  ۔�� �� ���رت �� � � � ��� ا�ل ا� �رت � � ۔ ���

 �� �� � � � � � � �� ��� �� � �ا� اور�دى ا�ل

 � �� �ل رو� ��د رو�� � ان اور �� �د � � � � � �� � �� �

 �گ �ز � �و� دا�ر، ��، � ڈا�، دا� ��دہ  � د� �  � ا� � �� � 

 � ��ه �رے اور۔ � �� ر� �رى � � �� ا�ن � ��ں اور �� �ا و�ت �ك

 �� � �ت � ا� � � دا� ا� � ا�م � ان � �ل آزاد اور � �� �ڑا�� اور 

  ۔� ر� �ار ز��

     :ڈا� ا��ن ��ں �رى � �����

  )٦٧(۔ ‘‘اس �ى � � د� ،� راہ روى اور��� � �م ڈا�ے �� � � �’’

 ا�  �
� �

�
�

 �� راہ � �دہ � � �د� �� �ى، � � ��رى، �و�ى، � �

� �ى اوراق اور�� ا��ق � ��ت � ��� �ش � �� �، �د�ى � � �م 

  � � �� �� � �� �۔ ‘‘�’’� ا� � � � دا� � ��ز�� � 

 ان � � ، � �� �ر �ب � ا� � �� � ا�� � � ��ت و �� � ��

�ى رو� � ا�ر � � �
� � �

��� و� ���
�
�

  ۔واهللا أ� ��اب ۔ �� � � ڈا� 
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 �ا� �ت و �ا�
 

  ��٢٢ ��� �� ان � ا� ز��،ص:  ) ١

 �� ،ار�ن � ص:  ) ٢
� � ��� �� ان � ا� ز��،ص:�١/٢٢٥ِت �و�،ا�ف ��

�
�
�

�١٠٧ 

  ،�ع ا�م ،��ر��٥٥ن ��راول ��،ص:  ) ٣

  ٢ص: �١٩ ا�آن:   )  ٤

  �٣ا�آن،�ب �اب ��ى � �ن،ص:  ) ٥

  ��٢٢٦ ���،ص:  ) ٦

  �٢٨ِت �و�،�ا� � ���ء ا�� ��رى،ص:  ) ٧

� �،ص:  ) ٨
�
  ٢٩،�ا� � ��،ص:���١٧٥

� ا�ن �ت ا�آن،ص:��   )  ٩
�
����

�
�٦  

     ٦/١١٨ ،�ا�آن ،ص:���١٥/٣١ ا�ل ا� ،ص:   )١٠

  ١٣٣آل �ان:  رة  �  )١١

١٢(   �:   ٦٣رة  ��

  ١/٣١از ��، ر�ہ �م � �� ��ر ،ص: � ا�آن  ) ١٣

  ��١/٢٣ ، �رۂ �ہ،ص: �ا�آن از   )١٤

  ١/٤٥:�� ، �رۂ �ہ،ص�ا�آن از    )١٥
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 اإلجتماعية العالقات يف الصحابة عند الوسطية فقه
Moderation in Jurisprudence for Collective Affairs in the Light 

of the Examples of the Companions of the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص   

  األستاذ الدكتور عبدالغفار خباري*

ABSTRACT 
Moderation is the most distinguishing feature of Islām, 

which reigns all the matters and fields of the Muslim life. The 
Muslim nation is titled as the moderate one in the Qur’ān. It is 
therefore required that along with the Qur’ān and Sunnah, 
moderation should reflect through Islāmic jurisprudence, too, in the 
individual as well as the collective matters of Muslims. 

The author of this present study traces the roots of 
moderation in the collective matters of the first community of 
Muslims, i.e., the companions of the Prophet (SAW), who directly 
received the understanding of the Islām from the Prophet (SAW), 
therefore, they are the true examples to follow. The companions 
would consider the circumstances and situations to issue their 
jurisprudential verdicts. This is very much evident, especially, from 
the verdicts of the second caliph ‘Umar Ibn Khaṭṭāb. 

The companions would observe the principle of moderation 
to generate love and reverence for the religion Islām. If they had 
stuck stringently to mere rules and regulations, they would not have 
succeeded in the spread of Islām in the world.  

The author shows through their examples that how essential 
and significant it is to observe the principle of moderation while 
compiling jurisprudence and how to avoid exorbitance and 
stringency. To observe moderation needs a deep understanding of 
the true spirit of religion and great skills to practice it which the 
companions did have being the direct disciples of the Prophet 
(SAW). We need to follow their example without yielding to the 
whims of irreligious or secular modernity. 

Keywords: Moderation, The Companions, Islamic Jurisprudence, 
Collective Matters, Justice. 

____________________ 
  آباد اسالم احلديثة للغات الوطنية باجلامعة اإلسالمية الدراسات قسم رئيس *
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يف كل شيء، ويف سائر إن اإلسالم هو دين الوسطية واالعتدال 

العالقات، يف العبادات والعادات واملعامالت، ويف سائر األحوال، والوسطية هي 

ورد من ،و  منهج رباين راق يؤسس لكافة العالقات على مبدأ التوازن واالعتدال

 قتداءومواال�م واإلالصحابة  بةحملاألدلة الكثرية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 

جيب  الصحابةعلينا جتاه  إن من احلقوق الواجبة.و فضلهم أمجعني افواعرت �ديهم 

ألن  الصحابة يدعون إىل الوسطيةف الوسطية يفعلينا أن نبني موقفهم الشريف 

لذلك فإن احلاجة شديدة إىل  .عتدال موجودة يف سلوك الصحابة،الوسطية واإل

  .فقه الوسطية عند الصحابة معرفة 

 البحث.  مشتمالتوفيما يلي 

  اهداف البحث:أوال:

 بتداعتباع ال اإلهو منهج اإلوأن منهج الوسطية  بيان -١

  صحابة التعزيز مكانة  -٢

 صحابة المعامل ومناذج من فقه التوسط يف حياة والقاء الضوء على  -٣

وطبقوها  صحابة اليف   النيباستشراف الوسطية اليت أرساها  -٤

     . يف حيا�م

يف حياتنا  وتطبيقها الوسطية يف صحابة المنهج اإلستفادة من  -٥

  املعاصرة

   خطة البحث :�نيا

 وخامتة نيحثمبتشتمل هذه الدراسة على مقدمة و    

  فتشتمل على أمهية املوضوع وخطة البحث ومنهجه أما املقدمة:

  املبحث االول: الوسطية ، أسسها ومظاهرها يف التشريع اإلسالمي

  ثالثة مطالب:وفيه 

  املطلب األول:  معىن الوسطية
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  ومعوقا�ا املطلب الثاين: مظاهر الوسطية

  املطلب الثالث: الوسطية يف العالقات اإلجتماعية

    املبحث الثاين: فقه الوسطية عند الصحابة 

  وفيه أربعة مطالب: 

  يف التوسط املطلب األول: متابعة الصحابة هلدي النيب

  أقوال الصحابة الواردة يف التوسطاملطلب الثاين: 

   املطلب الثالث: إنكار الصحابة على الغالني واملتنطعني

  املطلب الرابع: حتكيم الصحابة إىل التوسط

  يف التشريع اإلسالمي هامظاهر و  هاأسس، املبحث االول: الوسطية 

  معىن الوسطية  املطلب األول:     

  تعريف الوسطية لغة (ا) 

األول: وفتحها،فعلى  وجهني: بسكون السني لمة: وسط تضبط علىك

ط القوم ويقولون: ضربت وسط رأسه بفتح السني ووس تكون ظرفا مبعىن بني

وعلى  .)١( " كان من واسطة قومه وأرفعهم حمال  إذا بابسكو�ا وهو أوسطهم حس

  :تأيتف ،الثاين: تأيت مبعان متعددة 

وسط احلبل،  امسا ملا بني طريف الشيء وهو منه فنقول: قبضت -١

  .)٢(وكسرت وسط القوس، وجلست وسط الدار

فأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط  ،صفة مبعىن خيار وأفضل وأجود -٢

  املرعى خري من طرفيه، ومرعى وسط أي: خيار منه:

  .)٣(" حمركة من كل شيء أعدله"الوسط:: يقال وسط:مبعىن عدل -٣

 اأيضويقال "وسط: مبعين الشيء بني اجليد والرديء ، قال اجلوهري:  -٤

   .)٤( "شيء وسط: أي بني اجليد والرديء
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ي أبو البقاء الكفوي : "والوسط يف األصل هو اسم للمكان الذ قال  

مث استعري للخصال احملمودة لوقوعها بني  .... يستوي إليه املساحة من اجلوانب

منه الواحد واجلمع واملذكر  أطلق على املتصف �ا مستويا، مث طريف إفراط وتفريط 

   .)٥( واملؤنث كسائر األمساء اليت يوصف �ا"

ووسط الشيء ما له طرفان متساويا القدر ، األصفهاين " اإلمام يقول

 قال فيما له طرفانة كاجلسم الواحد ، والوسط تارة يويقال ذلك يف الكمية املتصل

، ان يف واسطة قومه ، وأرفعهم حمالإذا ك هم حسبامذمومان ، يقال هذا أوسط

  .)٦("وتارة يقال فيما له طرف حممود وطرف مذموم كاخلري والشر

بناء صحيح يدل على  )الواو والسني والطاء( مادة وسطفإن وعلى هذا   

  .، وأعدل الشيء: أوسطه ووسطه  رواخليا صفالعدل والن

  ااصطالحتعريف الوسطية (ب) 

يف االصطالح الشرعي، فإن الوسط ال خيرج عن مقتضى  وأما الوسطية

فيه عن إحدى خصائص هذه األمة،  د استخدم القرآن لفظ الوسط معربااللغة، وق

  .)٧(﴾وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً  ﴿ واحدى قواعد منهجيتها، قال تعاىل:

  .)٨( أي : عدوال خيارا وسطا 

 حيث قال: االعتدال :الوسطية ،الزحيلي الدكتور وهبة الوسطية عرففقد 

االعتدال يف االعتقاد واملوقف والسلوك  والوسطية يف العرف الشائع يف زمننا تعين"

  . )٩(...."والنظام واملعاملة واألخالق

حممد املناوي: "الوسط: العدل الذي نسبة اجلوانب إليه كلها  عرففقد 

ر املوقع يف عن الوسط حصل اجلو  على السواء  فهو خيار الشيء ، ومىت زاغ

  . )١٠(الضالل عن القصد" 
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التوازن والتعادل بني "الدكتور أمحد عمر هاشم بقوله  الوسطيةويعرف 

وإمنا  وال تفريط وال غلو وال تقصريفال إفراط طرفيـن حبيث ال يطغى طرف على آخر 

    .)١١(اتباع لألفضل واألعدل واألجود واألكمل"

إن الوسطية: "سلوك حممود مادي أو بميكن القول مبا سبق  واستئناسا

متفاوتني تتجاذ�ما أو  غالبا متقابلني معنوي يعصم صاحبه من االنزالق إىل طرفني

  ."رذيلتا اإلفراط والتفريط، سواء يف ميدان ديين أم دنيوي

  امعوقا�و  مظاهر الوسطية املطلب الثاين:

  مظاهر الوسطيةأوال: 

إفراط يف شيء،أو  واحدة من حاالت ثالث:احلياة التعدو أن تكون 

ا مفاملغاالة احنراف، ك، يه باالعتدال،وحالة بني بني، وهي ما نسم تفريط يف شيء

، هو فالتوازن يف الشريعة اإلسالمية ، خري األمور أوسطهاو  أن اإلجحاف احنراف

النظر يف كل اجلوانب، وعدم طغيان جانب على آخر، وذلك باجتناب الغلو 

يف كل باب من أبواب   مسة ثابتة بارزةوهى  معين الوسطيةهو وهذا  ،واجلفاء

  الوسطية ما يلي: أسسحتف �ا ومن أهم  أسسو  مالمحلوسطية لفإن   اإلسالم

ـــة-١ : وهـــي حتقيـــق اإلميـــان الشـــامل، حيوطـــه األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن اخلريي

   املنكر.

 وهــذا املعــىن مــروي عــن النــيب)١٢("العــدلالوســط "القرطيب:اإلمــام قــال  :العــدل-٢

 )وقـــــد قـــــال اهللا  عـــــىن اخليـــــار؛ ألن خيـــــار النـــــاس: عـــــدوهلم.مبوهـــــو )١٣

  .)١٤(﴾إنَّ اللََّه يَاًُمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَسانِ ﴿تعاىل:

مل تكـــن علــــى �ــــج ولــــو  وهــــي لــــزوم املـــنهج املســــتقيم بـــال احنــــراف االســـتقامة: -٣

ال  ، فالوســــطيةاالســـتقامة لكانــــت احنرافـــا واالحنــــراف إمــــا إفـــراط أو تفــــريط 

     .تعين التنازل أو التميع أبدا
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إن إطالق لفظ البينية يدل على وقوع شيء بني شـيئني أو أشـياء وقـد : البينية-٤

وذلك واضـح البينيـة مـن لـوازم وصـفات الوسـطية،ف يكون ذلـك حسـا ومعـىن

   .أبواب الدينيف كل 

 من املقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، التيسري ورفع احلـرج :ورفع احلرج اليسر-٥

 .)١٥( قال تعاىل:" وما جعل عليكم يف الدين من حرج"، 

حتديد هذا التوسط يكون مبراعاة مجيع األطراف حتقيقا للمصاحل  احلكمة:-٦

ادُْع ِإَىل َسِبيِل  ﴿ قال تعاىل: .وهذه هي احلكمة الشرعية ودرءا للمفاسد

  .)١٦(	﴾َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن 

   الوسطية معوقات �نيا:

أنه ما  ،ال خيفى على كل مطلع على النصوص الشرعية واهلدي النبوي 

واألهواء،  واالحنراف الضاللينتشر فيه  من جمتمع تغيب عنه الوسطية واالعتدال إال

أو إضعافها يف ا�تمع أبرز املعوقات واملوانع اليت تقف وراء غياب الوسطية  ومن

  األمور التالية:اإلسالمي املعاصر 

اجلهل بالكتاب والسنة،واجلهل مبنهج السلف، واجلهل مبقاصد  اجلهل:  -١

مها أصل كل شر، كما  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "واجلهل والظلم،  الشريعة

ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال ﴾تعاىل قال النيب   قالو  ،)١٨(" )١٧(: ﴿ َوَمحََلَها اْإلِ

 "  ِإنَّ اللََّه َال يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتزَاًعا يـَْنَتزُِعُه ِمْن اْلِعَباِد َوَلِكْن يـَْقِبُض اْلِعْلَم بَِقْبِض

ا ملَْ يـُْبِق َعاِلًما اختَََّذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّاًال َفُسِئُلوا فَأَفْـتَـْوا بَِغْريِ ِعْلٍم اْلُعَلَماِء َحىتَّ ِإذَ 

 غياب الوسطيةينتج انتشار اجلهل بني الناس واحلديث يشري بأن .)١٩(َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا

  .وما حيدثه من آثار وخيمة يف ا�تمع املسلم

ا بني طرفني مذمومني، وسطالشرع  قع تكاليفت :الغلو واإلفراط -٢

﴿ َوَال ل اهللا تعاىل:اق، جيب االبتعاد عنه، واحلذر من سبيله اإلفراطو مها: الغلو 

 .)٢٠(﴾فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َحمُْسورًا َجتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإَىل ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطِ 
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َد َعَلْيُكْم ، فَِإنَّ قـَْوًما ((  النيب   قالو  قالو  ُدوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم فـَُيَشدَّ َال ُتَشدِّ

َد اللَُّه َعَلْيِهْم  )٢١())َشدَُّدوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َفَشدَّ
  .  

عن  ملسو هيلع هللا ىلصففيه �ي النيب " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف سياق ذم الغلو

تارة يكون باختاذ ما ليس  والتشديد ،الدين بالزيادة عن املشروعالتشدد يف 

  . )٢٢(...."واملستحب من العباداتبواجب وال مستحب مبنزلة الواجب 

املنهج الوسط العدل الذي من االحنراف عن  يف هذا االزمنةما اعرتى و 

  يف أصول الدين. الغلو واإلفراطبسبب أراده اهللا عز وجل 

وال من سنة  هي اليت مل يدل عليها دليل شرعي ال من كتاب: لبدعةا -٣

 .)٢٣(وال إمجاع وال استدالل معترب عند أهل العلم  ال يف اجلملة وال يف التفصيل

 بـَْعدَ  َفَماَذا ﴿قال تعاىل  جيب تركها البدعة ضالل عن احلق يهدي إىل النارو

األُُموِر فَِإنَّ ِإيَّاُكْم َوُحمَْدثَاِت (( :، ويقول)٢٤(﴾ ُتْصَرُفونَ  فََأىنَّٰ  ِإالَّ الضََّاللُ  احلَْقِّ   

 .فثبت )٢٥())َشرَّ األُُموِر ُحمَْدثَاتـَُها َوِإنَّ ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة ، َوِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلةٌ 

إذ أن له يف الدين آثار عظيمة، وخماطر جسيمة؛ تعود ،دين الخطورة االبتداع يف 

 .على الفرد، بل ا�تمع كله

  الوسطية يف العالقات اإلجتماعية املطلب الثالث:

   العالقات اإلجتماعيةمفهوم (ا)  

أ�ا  عدة من العلماء فعرف بعضهم " العالقات اإلجتماعيةلقد عرف  

ضابط االتصال بني األفراد،أو هي مبثابة سفري بينهما،أو هي هندسة العالقات 

  . )٢٦(" الودية املتبادلة بينهما

بقوله "فهي سلوك متواتر متوقع حيدث بني عرفها فؤاد البهى السيد كما   

  .)٢٧( شخصني،فيؤثر احدمها يف األخر ويتأثر به"
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  العالقات اإلجتماعية(ب) أمهية  

 ،التواصل مع ا�تمع الذي يعيش فيهتقتضي طبيعة حياة اإلنسان البشرية 

طيع أن يعيش من مييل إىل جنسه ويأنس �م وال يست الفطرية فاإلنسان بطبيعته

أن كلمة إنسان مشتقة من األنس  :غوينيوقد ذكر بعض الل، عنهم دو�م أو بعيدا

جيب أن تكون عالقة الفرد باآلخرين معتدلة ، ، على اعتبار أن اإلنسان يأنس مبثله

   .فالبعد عن الناس واالنطواء يؤدي إىل سوء التوافق االجتماعي والنفسي

طينة  منيف اإلسالم ، فالبشر  اإلنسانية عالقةاالجتماعية هي ال عالقاتال

واحدة، مصدرهم واحد، ومآهلم واحد، منه يصدرون، وإليه يرجعون، أبناء أب 

((يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً  واحد وأم واحدة،

عالقة أمهية  يبني ملسو هيلع هللا ىلص والرسول )٢٨(اللَِّه أَتْـَقاُكْم))َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 

اْلُمْؤِمُن ((  ملسو هيلع هللا ىلص وقال ، )٢٩()ُكلُُّكْم ِآلَدَم َوآَدُم ِمْن تـُرَابٍ (( ملسو هيلع هللا ىلص قال الفرد باآلخرين

َر ِفيَمْن ال يَْأَلُف َوال يـُْؤَلفُ    .  )٣٠())يَْأَلُف ، َوال َخيـْ

أدل على ذلك من  والهكذا أقر اإلسالم الرابطة النسبية بني البشر  

باألمة   بدءا من األسرة، وانتهاءون ا�تمع الواحد تمام اإلسالم بالعالقات اليت تكاه

اليت تربط األسرة ببعضها، وتربط  اإلجتماعية كلها، فقد جاء اإلسالم بالعالقات

ا�تمع ببعضه؛ حيث أمر اإلسالم برب الوالدين، وصلة الرحم، وحسن اجلوار، وبذل 

نهى المر باملعروف و واألالعطف على احملتاج، واملؤاخاة بني املسلمني، اإلحسان، و 

بناء جمتمع وأمة متعاونة ل وغري ذلك مما فيه صالح الدنيا واآلخرة،  عن املنكر

   .متكافئة

وخالصة القول:إن اإلسالم يكفل للمجتمع البشري أسعد حياة ويف 

  وغريها.تطبيق تعاليمه حل جلميع مشاكلنا االجتماعية 
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  أسس العالقة االجتماعية يف اإلسالم(ج) 

 نييطالب املسلم فهو ا�تمع املسلم عليه يبين وضع أسساإلسالم إن ا

 ا اإلسالم لصنعوا جمتمعا فريداالقواعد اليت جاء �و سس األبتطبيقها، ولو طبق تلك 

 الدنيا واآلخرة. كل سعادة  جيمع قضوا على مجيع مشاكلهم، وأصبح ا�تمع املسلمو 

إن ا�تمع املسلم يقوم على جمموعة من العالقات االجتماعية اليت تنظم عالقات 

اجتماعية كثرية كالشورى  عالقاتوهناك  أفراده وتنظم حيا�م العامة واخلاصة

ومن حسن اخللق  وحسن اخللق ،والعدالة االجتماعية وحقوق املرأة وحترير الرقيق

اعية اليت حث عليها اإلسالم ومن األخالق حث املسلم تعزيز العالقات االجتم

ويعني ،  عليها، أن يصل الرحم، وحيمل الكل، ويكسب املعدوم، ويقري الضيف

وهكذا وضع اإلسالم أسس الروابط  ويغيث ذااحلاجة امللهوف على نوائب الدهر

  ، األمور التالية:سس،ومن هذه األاالجتماعية

 :التوحيد اإلهلي -١ 

بط ر ي الذي التوحيد اإلهليهو  األول يف العالقات االجتماعيةاألساس 

الوحدة العقائدية جتمع قلوب الناس على مبدأ واحد، وتدفعها يف اجتاه  إناألمة ف

دعا ، مجيع الفوارق األخرى سواء كانت اقتصادية أو قومية أو وطنية وتذوب واحد

يقول تعاىل: ((َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم  اإلسالم إىل اجتماع الناس على توحيد اهللا تعاىل،

د أعظم رابطة يف توحيد يالتوح وال شك أن، .)٣١(أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاتـَُّقون))

  .العالقة االجتماعيةفبالتوحيد يتحقق ،األمة ال تفوقها رابطة أخرى

دات أفراده فا�تمع املسلم هو الذي تتمثل فيه العبودية هللا وحده يف معتق

ف من ا جانب ختلمهم االجتماعي وتشريعا�م، وأميوتصورا�م، كما تتمثل يف نظا

 هذه اجلوانب يؤدي إىل ختلف اجلوانب األخرى.
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   :لتواصل االجتماعيا-٢

على التكامل والتكافل ال على احلسد  ا�تمع املسلم ة تقوم حيا

حيب ألخيه ما حيب لنفسه فهم   أن املسلم علىب جيف  والتباغض والصراع الطبقي

  .وكاجلسد الواحد يكمل بعضهم بعضا كالبنيان

املؤمنون يف ترابطهم كمثل اجلسد الواحد حيس كل عضو  وعلى هذا األساس جعل

ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل ((بآالم األعضاء األخرى يقول:  َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِيف تـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ

   .)٣٢())ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد بِالسََّهِر َواحلُْمَّىاجلََْسِد؛ 

يدعو إىل أن يتعرف الناس على و يذم الرهبنة والعزلة سالمي ا�تمع اإلو   

وجعل  ، )٣٣(تعاىل: ﴿َ َجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ...﴾ قال بعضهم بعضا 

 )٣٤())خري الناس انفعهم للناس  ((: هأفضلخري العمل و الناس ونفعهم من  خدمة

.  

  : النصرة والتعاون -٣ 

وهلذا  على أساس اإلنسانية أنه يتعاونه وينصره املسلم مبعين املسلم يتوىل نإ

مهما كان  أو يقتل إنسانا ،أو خيدع ،أو يغدر ،على املسلم أن يظلم اإلسالم حرم

ومن  ، )٣٥(((َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض)) عز وجل:قال  بال حق

تكوين األمة ال يتم إال من خالل االهتمام بالعالقات اليت تربط بني  الواضح أن

  .أبنائها املنضوين حتت لوائها وبني اجلماعات األخرى اليت تدعوهم إىل اخلري

الرفق نشئ فيهم يوأن  همحفظ حقوقعلى  مشعبهريب يأن ني املسلمقادة فعلى 

 العنف ميهم من األفكار اليت تغذيحيأن كراهية العنف والطغيان و و اخللق  وحسن

  . اإلرهابأو 

  الوسطية يف العالقات االجتماعية�نيا: 

إن اإلسالم هو دين الوسطية يف كل شيء، ويف سائر العالقات، يف 

الوسطية يف العالقات فوالعادات واملعامالت، ويف سائر األحوال،   العبادات
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هي اليت تقوم على األلفة و أن تكون عالقة الفرد باآلخرين معتدلة تعين  االجتماعية

واملودة والرمحة، وبذل املعروف للكافة من غري انتظار مقابل. أما العالقات اليت 

اقتصادية، أو  وتنتهي بانتهائها فإ�ا عالقات عالقات مالية أو املادي تنشأ للمصاحل

إلجياد يوصى  اإلسالم، فسياسية، ولكنها بكل األحوال ليست عالقات اجتماعية 

جمتمع فاضل يتعاون فيه كل الناس ويؤدي كل واحد فيه دوره بأمانة وصدق 

  . وإخالص فينفع نفسه ونفع جمتمعه

ية الوسطية هي العالقات اليت تقوم على العالقات االجتماعب املقصودف

والبعد عن فيه التفريط  وعدم اجلنوح إىل اإلفراط أو يف العالقة اإلنسانية الوسطية

الغلو واالحنالل، واملوازنة بني املعاين املتناقضة أواملتقاطعة، وتقدمي األهم على املهم، 

االختالط، وال  فال مبالغة يف، يف ضوء ذلك ينبغي أن تنشأ األجيال الصاعدة

  . ولكن خري األمور الوسط، إسراف يف اهلجر واالنزواء

أن تكون عالقة  يف العالقات االجتماعية الوسطية يف ضوء ما سبق تعين

  . الغلو واملبالغةبغري الفرد باآلخرين معتدلة 

    : فقه الوسطية عند الصحابةثايناملبحث ال 

  يف التوسط  ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب األول: متابعة الصحابة هلدي النيب       

يدعو إىل الوسطية، فال غرو أن جند صحابته كان   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ال شك أن 

من بعده يدعون إليها. وكيف ال، وهم تالميذ املدرسة احملمدية املخلصون وقد 

ِل اللَِّه أُْسَوٌة ُسو َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف رَ  ﴿اختذوا رسوهلم أسوة حسنة، قال اهللا هلم: 

لم يكونوا حيبون ف ،)٣٧(﴾َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ ﴿وقال تعاىل:  .)٣٦(﴾...َحَسَنةٌ 

  :م رمحه اهللاقال ابن القي .أن حييدوا عن سنته قيد شعرة

، وهم أتقى ملسو هيلع هللا ىلص النيباس باحلالل واحلرام بعد هم أعلم الن حابة فالص"

وأحرصهم على تعليم الناس ما حيبه اهللا ويرضاه ، فكما اخللِق وأخشاهم هللا تعاىل، 

  . )٣٨("قنيفتني والعلماء املتامل أ�م سادة األمة وأئمتها وقاد�ا فهم سادات
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لقيم اإلسالم وأخالقه على االعتدال اجلامع  ومن هذا املعىن امتثاهلم 

حملاسن كل خلق حممود بني خلقني مذمومني، كما وصفهم القرآن يف قوله جل 

نَـُهمْ ﴿شأنه:  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ  .)٣٩(﴾ ُحمَمٌَّد َرُسوُل اِهللا َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

تقابالن وكل منهما يف موضعه فجمع هلم يف الوصف بني الشدة والرمحة ومها م

  أي بأن أتقن وجتنب الغش وقام حبق الصنعة .حممود:

 ومن شرعي مطلب اهللا سبحانه تعاىلإن حتقيق الوسطية الىت يرتضيها 

يدعون و  قوالوعمال وحتكيمايف التوسط  ملسو هيلع هللا ىلصهلدي النيب   متابعة الصحابة ذلك

التوسط وكراهته للتنطع  يف ملسو هيلع هللا ىلصفقد رأوا رضي اهللا عنهم هدي النيب ،  إىل الوسطية

والغلو وحثه عليه الصالة والسالم على القصد واالعتدال، وشاهدوا من أحواله 

فلم ميلكوا إال ، العدوو  الشريفة احلاملة على الرفق والرمحة والعدل مع الصديق

مبا  يف هديه ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ل تابعتهممل بعض مناذج ميكننا أن منثل متابعته يف ذلك كله،

   :يلي

الوسطية يف املوعظة مبا فهموه وشاهدوه من حال  امتثل الصحابة 

كنا جلوسا عند باب عبد اهللا ننتظره فمر بنا يزيد بن "  ؛ عن شقيق قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

معاوية النخعي فقلنا: أعلمه مبكاننا، فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد اهللا 

يكم إال كراهية أن أملكم، إن فقال: إين أخرب مبكانكم فما مينعين أن أخرج إل

  .)٤٠(" كان يتخولنا باملوعظة يف األيام خمافة السآمة علينا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

إذا مسع من رسول اهللا   بن عمرعبد اهللا كان "  وعن أيب جعفر قال: 

   . )٤١(" حديثا مل يعده ومل يقصر دونه ملسو هيلع هللا ىلص

معىن  وأنه يكون بأمرين:ترك اإلفراط: وهوالتوسط فتأمل حقيقة اتباع  

  وترك التفريط: وهو معىن قوله: مل يقصر دونه.، قوله: مل يعده

من مقتضيات فقه التوسط إعطاء كل حكم شرعي مرتبته اليت دلت عليها 

   ال تفتقد فيه هذه احلقائق؛ فمن ذلك: األدلة وفقه الصحابة 
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قرأ السجدة على املنرب مث سجد وسجد معه الناس، مث  أن عمر روي 

يف كرة أخرى فلما قرب من موضعها �يأ الناس للسجود، فلم يسجدها، إنه قرأها 

  .)٤٢(وقال: إن اهللا مل يكتبها علينا إال أن نشاء

صلى بنا عمار صالة فأوجز فيها فأنكروا ذلك، "عن أيب جملز قال: و 

دعوت فيهما بدعاء كان  فقال: أمل أمت الركوع والسجود قالوا: بلى، قال: أما إين

على ما كان  د هم بأنه ما زافانظر كيف حاج .)٤٣(.."يدعو به ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

   يفعله. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

كان أيب إذا صلى يف املسجد جتوز وأمت "  وروى مصعب بن سعد قال:  

الركوع والسجود، وإذا صلى يف البيت أطال الركوع والسجود والصالة، قلت: يا 

البيت أطلت؟ قال: يا بين إنا أبتاه إذا صليت يف املسجد جوزت وإذا صليت يف 

  . )٤٤(" أئمة يقتدى بنا

رجال من  استعمل عمر بن اخلطاب " فعن أيب عثمان النهدي قال:  

ببعض ولده فقبله،  بين أسد على عمل فجاء يأخذ عهده، قال: فأيت عمر 

قال: أتقبل هذا! ما قبلت ولدا قط. فقال عمر: فأنت بالناس أقل رمحة هات 

     .)٤٥(" يل عمال أبدا عهدنا ال تعمل

وغلظته يف احلق ومع ذلك فتأمل يف هذه الرمحة  شدة عمر  فمعلوم 

  باألهل واألمة.

فهموها من اإلسالم هي عزة يف تواضع وأن الكرب ليس ومن الدروس اليت 

 رأيت عمر بن اخلطاب "  قال عروة بن الزبري. له إىل نفوسهم من سبيل

ملا أتاين " أمري املؤمنني، ال ينبغي لك هذا، فقال:  على عاتقه قربة ماء فقلت: يا

  .)٤٦("الوفود سامعني مطيعني، دخلت نفسي خنوة، فأردت أن أكسرها

أنه كان يشرتي حلما بدرمهني يوم األضحى، ويقول  وعن ابن عباس 

   .)٤٧(" لعكرمة: من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس، وكان غنيا
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يف  ملسو هيلع هللا ىلصهلدي النيب  رضي اهللا عنهم الصحابةتابعة هذه بعض النموذج مل

  .التوسط

  الواردة يف التوسط الصحابةأقوال  املطلب الثاين:

 عمال ملسو هيلع هللا ىلصهلدي النيب متابعة  الوسطية منهجا يف مل ميتثل صحابة  

فحسب، بل أوصوا اجليل الذي ترىب على أيديهم و�ل من صايف معينهم بالتوسط 

فصدرت عنهم درر من الوصايا والنصائح ما أحوج األمة اليوم إىل امتثاهلا، ويف 

   :ا يليمب ميكننا أن منثل،هذه الوصايا دليل على مشروعية إحياء فقه التوسط 

ال يكن "قال: أنه  عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني الفاروق  عن روى

إذا أحببت فال تفرط، فتكون مثل كلف ومعناه  .)٤٨(" حبك كلفا وال بغضك تلفا

علينا أن ف ا تود أن من تبغضه بتلفه.النساء والصبيان، وإذا أبغضت فال تفرط إفراط

بإنصاف  ال نتجاوز فيها احلدود، حىت ال نقع يف مشاكل فيجب التعامل مع اآلخر

  .وموضوعية، وأن يكون احلب والبغض مبيزان

األوسط، يلحق به التايل، .)٤٩(خري هذه األمة النمط" قال: علي و 

يعطينا املنهج .هذه الوصية الغلو والتقصري علي كرهف .)٥٠(" ويرجع إليه الغايل

  احلياة. قضايا يف مجيعالقومي، للتعامل 

" ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقين   وقال: عمر 

  .)٥١( فقد علمتم أن السماء ال متطر ذهبا وال فضة

من و فلننظر إىل هذا الفهم الراقي لإلسالم فهو دين العمل واإلنتاج 

وفيه درس عظيم  ،الواجب علينا أن نسعى ونتوكل على اهللا ونأخذ بأسباب الرزق 

اع عن العمل مدعني أن العمل ينايف التوكل على اهللا ألولئك الذين حاولوا االنقط

  . تعاىل
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أال أخربكم بالفقيه كل الفقيه من مل يقنط " قال:   علي عن وروى

الناس من رمحة اهللا ومل يؤمنهم من مكر اهللا، ومل يرخص هلم يف معاصي اهللا ومل يدع 

  .)٥٢(" القرآن رغبة عنه إىل غريه

بالفقيه كل الفقيه من مل يؤيس عباد اهللا  ئكمأال أنب" أيضا:  وقال علي

   . )٥٣("من روح اهللا، ومل يؤّمنهم من مكره

ييأس املذنبون من رمحته، بل البد من ينبغي إخافة الناس من اهللا فالاي 

منه ورجع إىل اهللا عز  ذنب دونه إذا آمن اإلنسان وتاب تفهيمهم بأن الكفر وكل

   .اهللا يغفر له ذلك ويرضى عنه وجل ، فان

الرتغيب والرتهيب يف  ،وذلكواالستنباط لفهم الدين هذا النموذجفانظر 

  . هذا ما حنتاجه اليوماإلسالم ، و  آن واحد، وعدم التفريط يف ثوابت دين

حني ذكر حامل القرآن، فقال: قوله:   يروى عن علي بن أيب طالبو 

 .)٥٤("غري الغايل فيه، وال اجلايف عنه"

  . )٥٥(مثله   ايب موسى األشعري يروى عنو 

غري املتجاوز احلد يف العمل به ، وتتبع ما خفي منه واشتبه  :غري الغايل فيه

  .عليه من معانية

إحكام قراءته وغري املتباعد عنه  املعرض عن تالوته و  :وال اجلايف عنه

  .والعمل مبا فيه وإتقان معانيه

وحاصله أن كال من طريف اإلفراط والتفريط مذموم  واحملمود هو الوسط 

  .يف مجيع األقوال واألفعال السنةالعدل املطابق 

أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك " يقول:   علي وكان

  . )٥٦("  يوما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما
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وإحسان الظن بإخوانه املسلمني األصل يف املسلم سالمة الصدر 

لود هلم، لكن اندفاع العواطف حبا وبغضا إذا جاوز احلد وإخالص احملبة وصفاء ا

  .الشرع طالبهاالعتدال يف األمور ي فهو مذموم، والشك أن

اإلنسان جيب  أن،وغايته هو: االعتدال يف اخلري ويف الشرقول فقه هذا ال

بغض، ال ينبغي ا يف احلب ويف اليكون وسطأن و  يف كل شيء اعليه أن يكون وسط

ه، والعكس للمسلم أن يكون حبه مبالغا فيه خشية أن ينقلب يوما ما إىل ضد

ا ا مالحتمال أن يصري هذا البغيض يوم اأن ال يكون بغضه شديدو بالعكس: 

   ا. حبيب

عمل آلخرتك كأنك ااعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا و "  عن علي

  .)٥٨(  عبد اهللا بن عمرو عن مثله يف املعىن واأللفاظيروى و .)٥٧(" متوت غدا

يشري إىل حالة فيما يتعلق بعالقة اإلنسان بالدنيا واآلخرة.. فالدنيا 

بطبيعتها وماديتها جتعل اإلنسان يركن إليها وينسى أمر آخرته ، فرتاه يسعى لتحقيق 

فرتاه ينكفأ كذلك من أراد أن يسعى إىل اآلخرة   و رغباته وشهواته بأي مثن كان

وكال ، عن الدنيا ويزوي بنفسه جبو من العبادة والذكر مبا جيعله يعطل حياته برمتها

بل املطلوب هو حالة من التوازن بني ما يتعلق بالدنيا وبني  الطريقتني خاطئتني

وز أن نفرد شطرا وهذه احلكمة جيب أن تؤخذ بشقيها معا ، وال جي .يتعلق باآلخرة

  .منها دون اآلخر

إين ألكره أن أرى الرجل فارغا ال يف أمر دنياه وال : " ال ابن مسعودوق

  .)٥٩(يف أمر آخرته "

سأل اإلنسان عن وقته الذي أمضاه طيلة ولذا ي الوقت أمثن ما ميلكه البشر

ال ينبغي  ،لذاأباله  وعن شبابه فيمأفناه  عن عمره فيمسأل يوم القيامة في حياته

للعاقل أن يرى إال ساعيا يف حتصيل حسنة ملعاده أو درهم ملعاشه . وهو موافق 

  .لروح هذا الدين العظيم الذي حيث على العمل ويكره العجز والكسل
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القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من  ": أنه قال وعن ابن عباس

السنة خري من االقتصاد يف "  : قال. و )٦٠(" مخسة وعشرين جزءا من النبوة

  .)٦١("االجتهاد يف البدعة

إن املتأمل يف حال كثري من املسلمني اليوم جيد منهم التهاون والتكاسل يف 

 بالبدع واحلرص يف العمل تطبيق السنة ، لكن لألسف نرى منهم حتمسا شديدا

،وألن أن من عواقب البدع واحملدثات هجر وإماتة السنن بني الناسو  اإلتيان �ا على

  .املعصية يتاب منها و البدعة ال يتاب منهاعة أحب إىل الشيطان من املعصية ،البد

: (رحم اهللا من حفظ لسانه، وعرف زمانه، أنه قال وعن ابن عباس

  .)٦٢(واستقامت طريقته)

  (رحم الّله من حفظ لسانه) أي صانه عن التكلم فيما ال يعنيه

  وعرف زمانه) أي ما يليق به فعمل على ما يناسبه ( 

  (واستقامت طريقته) أي استعمل القصد يف أموره

 قالف  وصيهميأن ملا طلبوا  هل الكوفةأل الدرداء ابو كانت الوصية 

فليعطوا القرآن خزائمه فإنه حيملهم على القصد والسهولة وجينبهم اجلور هلم "

  .)٦٣(" واحلزونة

قد مات،  من كان مستنا فليسنت مبن":   وقال عبد اهللا بن مسعود

   . )٦٤("فإن احلّي ال تؤمن عليه الفتنة

�م يوزنون أل وجوب أخذ العلم من أهله الراسخني فيهيدل هذا األثر على 

مبيزان احلق ومدى لزومهم للسنة وعدم الغلو فيهم وخاصة األحياء منهم مهما أوتوا 

  من العلم.

ة خري من اجتهاد يف سبيل وسن إن اقتصادا" قال:  وعن أيب بن كعب 

، أن اقتصادا وأ اجتهادا تإن كانفلكم، اعمأيف خالف سبيل وسنة، فانظروا 

  .)٦٥("كون على منهاج األنبياء وسنتهمت
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اجتناب و فالوسطية هنا تعين: التمسك بالسنن واالجتهاد عند العمل �ا

  البدعة وتركها، وليس الوقوف وسطا بني السنة والبدعة.

يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا ":   وقال حذيفة بن اليمان

  .)٦٦("  ميينا ومشاال، فقد ضللتم ضالال بعيدابعيدا ، فإن أخذمت

واالستقامة هي التمسك بالقرآن والسنة ،اسلكوا طريق االستقامة اي 

تقامة لفتم األمر وأخذمت غري طريق االسخاوإن  وفعال وتركا. قوال ،بفهم سلف األمة

املستقيم  يف احلقيقة والواقع املشاهد أن كل من احنرف عن الصراط،و  ضللتمفقد 

   .فقد ضل ضالال بعيدا

.واملعىن أن )٦٧(" احلسنة بني السيئتني"يقول:   حذيفة بن اليمان وكان

من جانب اإلفراط والتفريط و ،  اإلفراط والتفريط مها : اخلري بني طرفني مذمومني

  هذين وهو حسنة بني سيئتني .فقد اهتدى ألن احلق وسط بني 

   إنكار الصحابة على الغالني واملتنطعنياملطلب الثالث: 

شد�م على التنقص من معامل الدين و  الوسطية منهج فهم الصحابة 

فإن التاريخ نقل لنا من صور ، الرد إىل منهج العدل واالعتدال و  أو حتريفها

الذين تلقوا �م يف حيا التوسطفقه و مرجعية املنهج الوسطيو االعتدال والتوسط

بالتوسط بني اإلفراط بامليل إىل وهي كلها صور شاهدة  ملسو هيلع هللا ىلصالشريعة من النيب تعاليم 

�ا؛ من خالل  ميكننا توضيح وعي الصحابة ، القوة والتفريط باالستهانة 

  : اآلتية اآلثار

يف وجه مانعي الزكاة يف تلك  ولعل الوقفة الشاخمة لسيدنا أيب بكر 

واهللا ألقاتلن من فرق حيث قال " الظروف الصعبة خري مثال نقدمه يف هذا السياق

و�ا إىل واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدالزكاة حق املال.  بني الصالة والزكاة فإن

  .)٦٨(" لقاتلتهم على منعها ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
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 ،قال يوما حدث بالل بن عبد اهللا بن عمر أن أباه عبد اهللا بن عمر 

فقلت: أما أنا  "ال متنعوا النساء حظوظهن من املساجد"  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا :لقا

فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله، فالتفت إيل وقال: لعنك اهللا لعنك اهللا لعنك 

     .)٦٩( أمر أن ال مينعن! وقام مغضبا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تسمعين أقول: إن رسول اهللا 

صدق النساء، أال ال تغلوا أال ال تغلوا " :يقول عمر عن وورد يف األثر 

 صدق النساء فإ�ا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهللا كان أوالكم �ا النيب

امرأة من نسائه وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من  ملسو هيلع هللا ىلصما اصدق رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص

  .    )٧٠("اثنيت عشرة أوقية

فقالوا نتم أمن "ناسا من أهل اليمن فقال:  لقى عمر بن اخلطاب 

متوكلون قال: كذبتم انتم متكلون إمنا املتوكل رجل ألقى حبه يف الرتاب وتوكل على 

  .)٧١("رب األرباب

ومن هذا الباب أيضا أن التدقيق يف الشبهات إمنا يصلح ملن استقامت 

أحواله كلها وتشا�ت أعماله يف التقوى والورع، فأما من يقع يف انتهاك احملرمات 

فإنه ال حيتمل له ذلك بل ينكر عليه،  ذلك ن يتورع عن شيء من الظاهرة مث يريد أ

يسألونين عن دم "ملن سأله عن دم البعوض من أهل العراق:  قال ابن عمر 

    .)٧٢("  يقول: مها رحيانتاي من الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصالبعوض وقد قتلوا احلسني، ومسعت النيب 

أن يقبض  تعلموا العلم قبل" قال  أنه  عبد اهللا بن مسعود وروي عن

  .  )٧٣("وقبضه أن يذهب أهله، أال وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق

 ملسو هيلع هللا ىلصمن يعذرين من معاوية أحدثه عن رسول اهللا "  وقال: أبو الدرداء

  .  )٧٤(" وخيربين برأيه ال أساكنك بأرض أنت �ا

أن قوما يقعدون بني   وعن أيب البخرتي قال: بلغ عبد اهللا بن مسعود 

املغرب والعشاء يقولون: قولوا كذا قولوا كذا، قال عبد اهللا: إن فعلوا فآذنونين، فلما 

جلسوا أتوه فانطلق معهم وعليه برنس، فأخذوا يف تسبيحهم فحسر عبد اهللا عن 
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رأسه الربنس وقال: أنا عبد اهللا بن مسعود فسكت القوم، فقال: لقد جئتم بدعة 

، قال عمرو بن عتبة بن فرقد: أستغفر اهللا يا ملسو هيلع هللا ىلص ضللنا أصحاب حممدظلما؛ وإال ف

 .)٧٥(...ابن مسعود وأتوب إليه. فأمرهم أن يتفرقوا

  همفتاو و  حتكيم الصحابة إىل التوسط املطلب الرابع:

؛ احتكامهم إىل الوسطية وحتكيمهم ملا   ومن فقه التوسط الصحابة 

نقدم بعض كان جاريا على االعتدال بني الغلو واجلفاء من اآلراء ويف هذا السياق 

     النماذج:

بعث سفيان بن عبد اهللا ساعيا، فرآه بعد أيام يف   وروى أن عمر 

املسجد فقال له: أما ترضى أن تكون كالغازي يف سبيل اهللا قال: وكيف يل بذلك 

 .)٧٦(أحتسب علينا السخلة قال:يقولون ماذا قال:يقولون وهم يزعمون أنا نظلمهم

أحسبها ولو جاء �ا الراعي حيملها على كفه، وقل هلم: إنا ندع  فقال: عمر

  .)٧٨(" واملاخض والفحل.  والرىب .)٧٧(األكولة

فانظر إىل تعليله احتساب السخلة بأنه يرتك السمينة والفحل وما يربيه 

وهي كلها من كرائم األموال، ولذلك يأخذ الساعي من الوسط بعد أن  الراعي

 تصنف الشاء ثالث أصناف.

ضرير البصر يسأل الناس ، فقال من أنت  جالرأى ر  هأن  عنه وروى

بيده،  عمر قال يهودي، فقال فما أجلأك إىل هذه  قال : اجلزية والسن ، فأخذ 

ملال، بشئ من املنزل، مث أرسل إىل خازن بيت ا .)٧٩(وذهب إىل منزله فرضخ له

 اهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته، مث خنذله عند اهلرم.وقال: انظر هذا وضرباءه فو 

.والفقراء هـم املسـلمون وهذا من املساكني من أهل الكتاب، وضع عنه اجلزية وعن 

  .)٨٠(ضربائه " 

برجل يكيل كيال كأنه يعتدي فيه،  مر ابن عمر"عن أيوب قال: و  

و�ى عن  فقال له: وحيك ما هذا فقال له: أمر اهللا بالوفاء، قال: ابن عمر
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ينهى عن االعتداء و  جيب إيفاء الكيل والوزن وحيرم تطفيفهمااي  . )٨١(" العدوان

  .فيهما مبجاوزة احلد املطلوب، فيأخذ كل من املتعاملني حقه على النصفة والعدل

كيف ينزل الصحابة أوامر الشرع يف تناسق كلي جتري به مصاحل فتأمل  

    .ملسلمني مجيعا على السواء والعدلا

كنا باألهواز نقاتل احلرورية فبينا أنا على "  وعن األزرق بن قيس قال: 

جرف �ر إذا رجل يصلي، وإذا جلام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل 

فجعل رجل من اخلوارج يقول: اللهم برزة األسلمييتبعها. قال شعبة: هو أبو 

افعل �ذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال: إين مسعت قولكم، وإين غزوت مع 

 إن كنت ست غزوات أو سبع غزوات ومثانيا، وشهدت تيسريه، وإين ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

  . )٨٢("من أن أدعها ترجع إىل مألفها فيشق علي أرجع مع دابيت أحب إيل

وأحواله الدالة على  ملسو هيلع هللا ىلص من أفعال النيب  أبو برزة  فقد استخلص

التيسري ما جعله يتبع دابته وهو يف صالته ومل يكن له دليل خاص يف املسألة وقد 

رد على من شدد عليه يف أن يرتك دابته معلال ذلك بأنه لو فعل ألفضى به إىل 

     .املشقة، وهذا هو االعتدال

وفقههم جريان الفتوى   ومن حضور التوسط يف فكر الصحابة 

عندهم على التوسط بني الغلو واجلفاء حىت إن الصياغة اللفظية يف كثري منها 

    .لتشهد لالعتدال والقصد

يف الرجل يتزوج املرأة على " قال: عن احلكم بن عتيبة أن عليا 

  .  )٨٣(" قال: النكاح جائز، وهلا صداق مثلها، ال وكس وال شطط، حكمها

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض هلا صداقا " عن ابن مسعودو 

ومل يدخل �ا حىت مات عنها، فقال: هلا صداق نسائها ال وكس وال شطط وعليها 

  .)٨٤(" العدة وهلا املرياث
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باملدائن ، فكتب   يهودية  تزوج حذيفة :عن شقيق بن سلمة قالو 

فكتب إليه  أحرام هي أن خل سبيلها ،فكتب إليه حذيفة "   إليه عمر

  .)٨٥(" ال ولكن أخاف أن تواقعوا املومسات منهن عمر

وأيب  ملسو هيلع هللا ىلصكان الطالق على عهد رسول اهللا "أنه قال:   عن ابن عباس

إن الناس قد  عمر :بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة؛ فقال

  . )٨٦(" استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

على خالف ما أفىت وبيعها،  ضالة اإلبل رأى التقاط عثمان  روي أن

  .)٨٨(" فإن جاء صاحبها أخذ مثنها.)٨٧(ملسو هيلع هللا ىلصبه رسول اهللا 

وذلك ألنه رأى الناس قد امتدت أيديهم إىل احلرام، فقطع ذلك �ذا  

  . التدبري الذي يصون احلقوق ألصحا�ا

حجري يتيما أفأشرب أن رجال سأله فقال: إن يف "   عن ابن عباس

من اللنب قال: إن كنت ترد ناّد�ا، وتلوط حوضها، و�نأ جرباها؛ فاشرب غري 

  .)٨٩(" مضر بنسل وال ناهك يف حلب

ويف ختام هذا العرض هذه شهادة من اجليل الذي ترىب على يد الصحابة 

م الكرام وتلقى عنهم؛ حنسبها تأصيال وتأكيدا وتقريرا ملا جاء فيه؛ ملعرفتهم �

وليس بعد ذلك ملدع خالف هذا سوى  - وليس اخلرب كالعيان- ومشاهد�م هلم 

  .التنطع والتعصب

سبحانه عما وقع  فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن أكون قد وفقت يف ذلك، واستغفره

 على نبينا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللافيه من اخلطأ والزلل ، 

أمجعني.حممد وآله وصحبه   



 153  اإلجتماعية العالقات يف الصحابة عند الوسطية فقه 

  اهلوامش واإلحاالت
 

 ، تاج العروس من ١٠٨/ ٦ه، ص:١٣٩٩دار الفكر  مقاييس اللغة ألمحد بن فارس بن زكريا ،معجم  )  ١

  ٢٠/١٦٧ص: ١٣٨٥جواهر القاموس ملرتضى احلسيين الزبيدي، الكويت، وزارة اإلرشاد واألنباء، 

 ٧/٤٢٦لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي ، دار صادر ، بريوت الطبعة األوىل ص: )  ٢

القاموس احمليط ،القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي  باب الطاء، فصل الواو، مؤسسة الرسالة  )  ٣

 ٨٩٣ص: ،لبنان ،للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 ٤/٣٠٤م ، ص:  ١٩٩٠ ،بريوت - الصحاح  إلمساعيل بن محاد اجلوهري ،دار العلم للماليني )  ٤

ق اللغوية أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ، مؤسسة الرسالة معجم يف املصطلحات والفرو  )  ٥

  ٩٣٨لبنان ، ص: -م بريوت١٩٩٨الطبعة الثانية 

  ٥٢٢املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ص:    )٦

 ١٤٣سورة البقرة :    )٧

 ١/٢٥٨اعيل بن كثري ،طبعة دار التوزيع والنشر، ص: تفسري القرآن العظيم للحافظ أيب الفداء إمس  )٨

 ٥ص:  الكويت : ي:لناشري املركز العامل،وهبة الزحيلي للدكتورالوسطية مطلبا شرعيا وحضاريا     )٩

  ٧٢٥التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي ، مكتبة مشكاة اإلسالمية ، ص :   )١٠

  ٧هـ ،ص: ١٤١٩وسطية اإلسالم للدكتور أمحد عمر هاشم ، منشورات دار الرشاد ، القاهرة ،    )١١

 ١٥٥/ ٢ه ،ص: ١٤٢٧اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد القرطيب أبو عبد اهللا، مؤسسة الرسالة،    )١٢

هـ  ١٤١٦وىل مسند لإلمام أمحد بن حنبل، بتحقيق شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األ   )١٣

ه ، رقم احلديث ١٤١٥) و صححه األلباين يف "السلسلة الصحيحة" مكتبة املعارف،١١٠٥٣رقم (

)٢٤٤٨ ( 

 ٩٠سورة النحل:    )١٤

 ٧٨سورة احلج:  )١٥

 ١٢٥سورة النحل:)  ١٦

 ٧٢سورة األحزاب:  )  ١٧

ــل ، طاقتضـــــاء الصـــــراط املســـــتقيم لشـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة، بتحقيـــــق د. ناصـــــر عبـــــدالكرمي   )١٨ ، ١ العقـــ

 ١/١٢٨ص: هـ،١٤٠٤
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رقم احلـديث ،اجلامع الصحيح لإلمام البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، دار طوق النجاة  )  ١٩

)١٠٠  ( 

 ٢٩سورة اإلسراء:  )  ٢٠

بــريوت رقــم  ،سـنن أيب داود لإلمــام ايب داود ، كتــاب األدب ، بــاب يف احلســد ،املكتبــة العصــرية، صــيدا    )٢١

 ٤/٢٧٦ص: ٤٢٦٠احلديث: 

 ٢٨٣/ ١اقتضاء الصراط املستقيم، ص:   )٢٢

 ٢١٠هـ ص: ١٤١٢االعتصام للشاطيب أيب إسحاق إبراهيم بن موسى ، دار ابن عفان، السعودية،   )٢٣

 ٣٢سورة يونس:   )٢٤

 ٣/١٥٣، ص:  ٢مسلم ،  دار الفكر ـ بريوت ط صحيح لإلمام)  ٢٥

 ٩ص: ١٩٨٠، ٢لفؤاد البهى السيد ،دار الكتاب احلديث، الكويت طعلم النفس االجتماعى    )٢٦

 ١٠املرجع السابق ص:   )٢٧

  ١٣سورة احلجرات :   )٢٨

 )٢٩٢٠م رقم احلديث: ( ١٩٩٦جامع الرتمذي لإلمام الرتمذي ، دار الغرب اإلسالمي،   )٢٩

 )٦٦٦٢هـ ، رقم احلديث: ( ١٣٥١اجلامع الصغري للسيوطي، مصطفى البايب احلليب  )  ٣٠

  ٥٢سورة املؤمنون :   )٣١

 ) واللفظ له٢٥٨٦) ، وصحيح مسلم، رقم احلديث:  (٦٠١١صحيح البخاري، رقم احلديث:  (   )٣٢

 ١٣سورة احلجرات  )  ٣٣

) ١٣٤٦اجلامع الكبري لإلمام الطرباين سليمان بن أمحد أيب القاسم ، مكتبة ابن تيمية، رقم احلديث: (  )  ٣٤

 )٢٦٢٣وأورده األلباين يف صحيح الرتغيب رقم احلديث:  (

 ٧١سورة التوبة : )  ٣٥

 ٢١األحزاب:سورة  )  ٣٦

 ١٥٨سورة األعراف:   )٣٧

 ١/١٤: أيب بكر أيب عبد اهللا ،دار ابن اجلوزي ، ص حممد بن إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية )  ٣٨

 ٢٩سورة الفتح: )  ٣٩

 ٤/٢١٧٢)، ص: ٢٨٢١صحيح مسلم ، كتاب الرقاق، باب االقتصاد يف املوعظة، رقم احلديث: (   )٤٠
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 ) ٤دار إحياء الكتب العربية رقم احلديث: ( ،سنن ابن ماجه: املقدمة، باب اتباع سنة رسول اهللا )  ٤١

  ٣/٢٤٧،ص: هـ١٤١٢للشاطيب أيب إسحاق إبراهيم بن موسى ، دار ابن عفان، السعودية، املوافقات  )  ٤٢

   )١٧٦٠٥مؤسسة الرسالة،رقم:(،رواه أمحد يف أول مسند الكوفيني باب بقية حديث عمار بن ياسر )  ٤٣

ه باب يف ١٤٢٢مية ،جممع الزوائد أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، دار الكتب العل   )٤٤

  ١/١٨٢االقتداء بالسلف، ص: 

 ٩/٤١ص:،ه١٤٢٤السنن الكربى للبيهقي حممد بن احلسني بن علي بن موسى، دار الكتب العلمية، )  ٤٥

ه،ص: ١٤٢٣حممد بن أيب بكر أيب عبد اهللا ،دار الكتاب العريب  مدارج السالكني البن قيم اجلوزية   )٤٦

٢/٣١٥ 

، وزارة  املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب أيب عمر يوسف بن عبد اهللا القرطيبملا يف  التهيد   )٤٧

 ٢٣/١٩٤األوقاف والشؤون اإلسالمية  املغرب، ص: 

 ) ١٣٢٢األدب املفرد لإلمام البخاري رقم احلديث: (   )٤٨

لنوع من األنواع. يقال: النمط: الطريقة، يقال: "الزم هذا النمط" والنمط أيضا الضرب من الضروب، وا )  ٤٩

 ١٤/٣٦١لسان العرب ،ص:،"ليس هذا من ذلك النمط"، أي من ذلك النوع 

ويف رواية "عليكم بالنمط األوسط، يلحق به التايل ويرجع إليه الغايل" مصنف البن أيب شيبة عبد اهللا    )٥٠

 .٧/١٠٠) ص:٣٤٤٩٨ه، ( ١٤٢٥بن حممد بن إبراهيم،مطبعة الرشد 

 ٦٥/ ٢ه ، ص:  ١٤٢٦الدين، للغزايل ايب حامد حممد بن حممد ، دار ابن حزم إحياء علوم  )  ٥١

إبطال احليل للعقبلي عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكربي ، نشر املكتب اإلسالمي، بريوت ص:  )  ٥٢

١/١٢ 

 ١/٧٧ه ص: ١٤١٦احللية وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين ، السعادة مصر    )٥٣

١/٧٧ 

 )  ٣٥٦٣٩مصنف البن أيب شيبة ، رقم احلديث:  ( )  ٥٤

 ١/٤٠٨ه، ص: ١٤١٥دار املعراج الدولية للنشر  الزهد والرقائق لإلمام عبد اهللا بن املبارك املروزي ،   )٥٥

 )١٩٢٠جامع الرتمذي ، كتاب الرب والصلة ، باب ما جاء يف االقتصاد ، رقم احلديث ( )  ٥٦

السلسلة  ضعفه األلباين يف ٤٦/١٦١ريخ دمشق، مكتبة الدار،املدنية املنورة ص: رواه ابن عساكر يف تا )  ٥٧

  ٦/٤٨٩الضعيفة واملوضوعة ص: 

  ٢/٩٨٣رواه احلارث يف املسند كتاب الزهد ،   )٥٨
 



 156  اإلجتماعية العالقات يف الصحابة عند الوسطية فقه 

 

 ٧/١٥٨مصنف ابن أيب شيبة ،ص:  )  ٥٩

لبنان رقم: ،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت ،املوطأ لإلمام مالك ،باب ما جاء يف املتحابني يف اهللا   )٦٠

 ٦/٢٤)،ص:١٧١٦(

  ١١/٢٤٥دار البشائر اإلسالمية ، ص: سنن الدارمي لإلمام عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي،   )٦١
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 عنها هللا رضي العفاف ملكة عائشة أمنا
The Mother of Believers: ‘Ā’ishah, the Queen of Chastity  

  مسعود امحدالسندي.د 

ABSTRACT  
This research aims to explore various features of Syyidah 

‘Ā’ishah (ر��� هللا ع��ا)'s noble personage. This paper highlights some 

distinguished aspects of her biographical account, her extraordinary 

intelligence, eminent rank amongst other wives of the Prophet 

Muḥammad (), excellence over women of the world and being 

mentioned in the Qur’ān for her praiseworthy character. 

The scholarly areas, in which, she outshone others in Islamic 

intellectual heritage, include the Quranic exegesis, Ḥadīth 

narratives, jurisprudence, scholastic reasoning: analysis of 

jurisprudential methodology and principles of deduction of rulings 

and opinions.  She adopted multifarious modes in this regards 

including explicit, direct, generalized, inductive and analogous 

approaches in the Islamic intellectual scholarship. 

The grandeur of Ā’ishah (ر��� هللا ع��ا) was acknowledged by 

the companions of the Prophet, her scholarly point of view in 
conciliation of the problems of the Qur'ān and Ḥadīth made her 
stand out amongst all. She was a keen researcher, peaceful preacher 
and the greatest scholar of Islām of all times. Her knowledge and 
command over religious and social matters made her one of the most 
reliable experts of the Qur'ān, Ḥadīth and Fiqh. Such was her stature 
as the archangel Jibrā’īl presented his salutation to her. 
 

Keywords: Quranic Exegesis, Qur’ān; Ḥadīth; Fiqh; Conciliation 

between the Qur'ān and Ḥadīth; Scholarly Opinion 
____________________ 

 إسالم آباد-أستاذ مساعد بقسم احلديث وعلومه ، اجلامعة اإلسالمية العاملية  
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 ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره نستعينه و حنمده ، هللا احلمد

 إله ال أن وأشهد ، هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من أعمالنا سيئات

  ورسوله. عبده حممدا أن أشهد و له شريك ال وحده اهللا إال

  :أما بعد

اء عزوجل يف حمكم تنزيله ﴿فيقول اهللا  حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضال مَِّن اللَِّه َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم  َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاء بـَيـْ

َمثـَُلُهْم ِيف اِإلِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج ِيف ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة وَ 

َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِ�ُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه 

ُهم مَّْغِفرًَة َوَأْجرًا    )١(﴾َعِظيًماالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ

  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه وتعاىل يبني لنا يف هذه اآلية الكرمية خمربا عن نبيه 

جل أ�م بأكمل الصفات، وأ  (والذين معه) من الصحابة والصحابيات 

نَـُهمْ األحوال. ( الواحد،  كاجلسد  تعاطفون،)، أي: يتحابون، يرتامحون، يُرَمحَاء بـَيـْ

فإنك  رب الربيةمعاملتهم مع  وأما. دا�م مع الربيةه، هذه هلم ما حيب لذاتحيب 

أركا�ا، الركوع  بكثرة الصالة، اليت أعظم نعتهم) أي تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا(

  ) ٢(والسجود.

بقايا من الرسل يرشدون من احنرف إىل  كانت الصحابة   فهكذا

 ملسو هيلع هللا ىلص. وهكذا بلى اهللا تعاىل رسوله حممدا علي املصائب الدرب الصحيح ويتحملون

سار املنافقون اذ يف حادثة اإلفك،   الصديقة عائشة  نسائه إليه يف أحب

واملردفون يف املدينة خبرب حادثة اإلفك أمياكان، حيت برء ها اهللا سبحانه وتعاىل يف  

وامللحدون والرافضيون بسنة النيب  كتابه العظيم! مث جاء من بعد املنافقون والزنادقة

يتقولون على السيدة عائشة، الكذب والزور،  وصحابته  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

  ويرمو�اباألباطيل وأحاديث الزور.
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  السيدة عائشة الصديقةنشأة نبذة خمتصرة عن  املبحث األول:

 امسها وكنيتها  

بن أيب قحافة اامسها اليت عرفت به :عائشة بنت أيب بكرالصديق عبداهللا 

    )٣( .بن عامر القرشية التيميةاعثمان 

 :أن تكتين، فقا: أكتين بابنك  ملسو هيلع هللا ىلصثبت ىف السنة أ�ا طلبت من النيب  كنيتها

   )٤(.عبداهللا يعين ابن أختها أمساء (عبداهللا بن الزبري) فكانت تكىن بأم عبداهللا
 :ولدت عائشة ىف الصدق واإلميان ىف مكة السنة السادسة أو اخلامسة  والد�ا

اهللا  خليل ((نكحين: فيما معناه من بدء البعثة النبوية فقد صح عنها ا�ا قالت

 دخل ملسو هيلع هللا ىلص، واملشهورأنه )٥(طفيلة يف التاسعة))ىب وأنا  وانا غليمة لست ودخل

بدر ىف السنة الثانية من اهلجرة، وهى أصغرمن  حادثةبعد  )٦(�ا ىف شوال

   )٧(.فاطمة بثماين سنني

 : طفولتها وصباها   

واللعب مع  تتمتع باملرح بكارة عمرهاىف  كانت السيدة عائشة 

 ، وقد حدثت السيدة كيف انتقلت من فوق األرجوحة إىل بيت الزوجية:صاحبا�ا

 أدرى ما تريد يب ال، فصخت ىب فاتيتها، و صاحبايت، ومعي أم رومان اجئتين"ف

ه حىت ذهبت نفسي ـه هـالباب، فقلت: هعتبة بيدي فاوقفتين على  مسكتف

   )٨"ائرـرطـوعلى خي رـاخليو  الربكة على :من األنصار، فقلن نساء، فاذا دارافادخلتين 

حكت قائلة عندما حصنت كنت اتشاغب مع  وبسبب صغر سنها

كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول اهللا فكان ((وهى حتكى فتقول: يل  صواحبات

واناالعب  ليَّ رسول اهللادخل ع((وقالت أيضا  ،)٩())يسرب إيل صواحبايت يالعببين

 . )١١()).هوتسمع الل احلديثة السن فتاةقدرال((اعتربوا  :التقولذا)١٠( بالبنات)) 
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  منها   ملسو هيلع هللا ىلصزواج النيب 

 أخرب وأول مراحل هذا الزواج املبارك كانت وحيًا من اهللا سبحانه وتعاىل

، جائين ثالث رؤيةأريتك ىف الفيما معناه ((عن هذا رسول اهللا حني قال لعائشة:

من  فاذا أنت ، فأقول: إن يك  عنهاتك، فاكشف زوج ذهفيقول: هبك امللك 

حريرخضراء  مزقةىف ايت بشكلها  أن جربيل محرياءوىف حديث  )١٢())عنداهللا ميضه

 )١٣()).زوجتك ىف الدنيا واالخرةهذه ((فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ايب القاسمإىل 

زوجته األوىل أمضى اهللا هذا الزواج املبارك فتم مبكة قبل اهلجرة  موتوبعد 

بسنتني وقيل بثالث، وهل تزوجها قبل سودة بنت زمعة ام بعدها فيه اختالف 

واألقرب اىل الصواب أنه تزوجها قبل سودة بنت زمعة، وذالك حلديث عائشة، 

ت زمعة ...". قالت: "مارأيت امرأة احب ايل ان اكون ىف مسالخها من سودة بن

وبىن �ا باملدينة املنورة وهى  )١٤(وىف رواية قالت: " وكانت أول امرأة تزوجها بعدي"

بنت تسع ىف شوال منصرفه من بدرىف السنة الثانية، وقيل ىف  الثالثة من اهلجرة 

مل وهي  وتويف عليه الصالة والسالم تسع سنوات االسبعة ملسو هيلع هللا ىلصواقامت ىف صحبته 

  . تكمل مثاين عشرة

  ائلها رضي هللا عنها  فض

 بكثريمن الفضائل واملزايا حىت نالت عند خص اهللا السيدة عائشة 

  فيما يلى بعض فضائلها. رسول اهللا املنزلة الرفيعة، وأذكر

أنه جيب حمبتها علي كل مسلم ملا ثبت ىف احلديث  ومن فضائلها 

الست  قال هلا:(( ملسو هيلع هللا ىلص اخلليل إىل عليها من اهللا الرضوانجاءت فاطمة  ملا الصحيح

{فاحيب}  ، قوله)١٥(الصديقة))يعىن  فاحيب هذه ، قال:اجابت بنعم ؟ودين ما اودت

ليني تقتضي الوجوب إذا ختلت عن القرآئن و األص عند وصيغة األمر صيغة امر،

وممايدل  فدل احلديث على وجوب حمبتها الصارفة عن الوجوب إىل اإلستحباب

عائش} على  كان احيانا يناديها ب{ياإياها انه   ملسو هيلع هللا ىلصعلى شدة حمبة النيب 
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ىف  ملسو هيلع هللا ىلص، ويكفى ىف فضلها أ�ا بنت الصديق أعز أصحاب النيب )١٦(الرتخيم

يناديها: يا بنت الصديق، يا بنت أيب بكر"  ملسو هيلع هللا ىلصكان   اجلاهلية واإلسالم وكثريًا ما
إ�ا ابنة أىب  ملسو هيلع هللا ىلص، وىف بعض األحاديث نّوه حببها لكو�ا بنت أىب بكر كقوله )١٧(

   )١٨(.بكر"

  ، حلديث أنسالربيةنساء  حسنومن فضائلها ومزاياها أ�ا من أ

{الثريد} يكون  )١٩(»فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«

من اللحم واخلبز وكان أفضل الطعام عندالعرب، كيف ال تكون السيدة عائشة 

 ردائهاالوحي وهو يف  ياتيه ،كانملسو هيلع هللا ىلصحبيبة حبيب اهللا  هيأفضل نساء األرض و 

يا أم سلمة ال ((: ملسو هيلع هللا ىلصكما  قال رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلص دون غريه، ومن فضائلها  أنه

    )٢٠(...))ئشة،تؤذيين يف عا

قد تبؤات ىف  داللة واضحة أن السيدة عائشة  النبوي وىف احلديث

رف يها غريها من أمهات املؤمنني، وعمنزلة رفيعة ىف احملبة مل يصل إل ملسو هيلع هللا ىلصقلب النيب 

أ�م كانوا ينتظرون  الصحابة هذه املنزلة، فأقروا هلا �ا، ففى تتمة احلديث املذكور

لك غرية أمهات املؤمنني نيب هداياهم وهوعندها حيت أثار ذيوم عائشة ليقدموا لل

 نوبةياهم عطايتحّرون ب قوموقلن: يا أم سلمة واهللا إن ال فاجتمعن إىل أم سلمة

الناس أن  رسول اهللا أن يأمر اقرتحيريد عائشة، فكما ت  نشاء اخلري عائشة، وإنا

 يب ابراهيمفذكرت ذالك أم سلمة ال، هوإليه حيث ماكان، أو حيث ما  هبواي

يا أم سلمة التؤذيين أن  ((قالت: فأعرض عين... فلما كان ىف الثالثة قال النيب

  .))جربيل عليه السالم أقرأها السالم

 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أن عن عائشة  ة من فضائلها كما ثبت عن أيب سلمو 

  )٢١(.ترى ماال ارى } »يل يقرأ عليك السالمإنَّ جرب «قال هلا: 

، ىف احملاريب يات تتليآانزل اهللا  من فضائلها ومناقبها العظيمة أن

) سورة االيات ٢٠- ١١( يف اإلفك فأنزل اهللا براء�اعندما ا�مت بوالصلوات، 
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من فضائلها ومناقبها العظيمة أ�ا البكر  بأ�ا من الطيباتصفت فيها النور و 

، وقد كانت تفتخر �ذا وأصغر أمهات املؤمنني سنا ملسو هيلع هللا ىلصالوحيدة اليت تزوجها النيب 

: "يف الذى مثل له بواد,واملرتع فيقولفت ملسو هيلع هللا ىلصوتدل أحيانا به أدالل احلبيب أمام النيب 

   )٢٢(.مل يتزوج بكراً غريها ملسو هيلع هللا ىلصتعين أن النيب  مل يرتع منها". فهي 

ذوقها الرفيع وأد�ا البديع وفصاحة لسا�ا  ومن فضائلها ومناقبها السامية،

تزداد ذوقًا وأدبًا وبياناً، انظر  ملسو هيلع هللا ىلصوعلو بيا�ا، حيث كانت ىف حديثها مع النيب 

كنت لك كأيب   (( عندما قال هلا ىف حديث أم زرع ملسو هيلع هللا ىلصمثًال جوا�ا النفيس للنيب 

   )٢٣(خري من أيب زرع. ل اهللا بل أنتقالت السيدة : يارسو )) ... زرع الم زرع

وتأمل حسن منطقها وعلو ذوقها ىف احلديث التايل: واهللا يارسول اهللا ما 

حيب حمادثتها حىت ىف السفر، فإذا كان  ملسو هيلع هللا ىلصلك كان النيب لذ ،)٢٤(أهجر أال امسك

،فالسيدة عائشة رضي اهللا عنها قد نالت شرف )٢٥(بالليل سارمع عائشة يتحدث

باملرض حيت أخذ يسأل:  ملسو هيلع هللا ىلص أيام حياته األخرية، فما إن شعرىف  ملسو هيلع هللا ىلصخدمة النيب 

  ))؟...أين أنا غدا ((

أين أنا غدا «كان يسأل ىف مرضه الذى مات فيه يقول   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان ىف بيت » أين أنا غدا

ذى كان يدور على فيه ىف عائشة حىت مات عندها، قالت عائشة فمات ىف اليوم ال

   )٢٦(..بيىت، فقبضه اهللا وإن رأسه لبني حنرى وسحرى، وخالط ريقه ريقى

  علمها وتعليمها:

حبيث ا�ا كانت مرجعا هو العلم  لسيدة عائشةل البارزة صفاتالمن 

حيث قال أبو موسى األشعري ما أشكل علينا  ملسو هيلع هللا ىلصفاصال الصحاب النيب 

 .عائشة إال وجدنا عندها منه علما فسألناحديث قط،  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 

؟ قال: أي علم املرياث جتيدقيل لإلمام مسروق بن األجدع: هل كانت عائشة )٢٧( 

   )٢٨(.الفرائض يستفهمو�ا ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب حممد كبار  رأيت لقدو  واهللا
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يف  راسلون الصحابةي أمر من أمور الدين، بالدعلى أهل ال يصعبوحني 

حكم اهللا فيه، فكان مقام السيدة عائشة بينهم مقام األستاذ من  يريدون، احلجاز

 ،البيتأو بأحوال  ،املرأةتالميذهم، فكان عمر حييل عليها كل ما يتعلق بأحكام 

لو  :ابن شهابارعها ىف هذا االختصاص أحد على اإلطالق، قال اإلمام صال ي

   )٢٩(سعهم علماً.لكانت عائشة أو  ملسو هيلع هللا ىلصمجع علم الناس كلهم مث علم أزواج النيب 

َما رَأَْيُت َأَحًدا ِمَن النَّاِس أَْعَلَم بِاْلُقْرآِن َوَال ((وقد قال عنها عروة بن الزبري  

 بَِفرِيَضٍة َوَال ِحبََالٍل َوَال ِحبَرَاٍم َوَال ِبِشْعٍر َوَال ِحبَِديِث اْلَعَرِب َوَال بَِنَسٍب ِمْن َعاِئَشَة 

((.)٣٠(    
مثة عدة عوامل مكنت السيدة أن تتبوأ هذه املكانة العلمية الرفيعة  من 

  أهم هذه العوامل، كما يلي: 

هامن عن يما رو  ريوحسبك هلذا األمر دليال كث  :ذكائها احلاد و ذاكر�ا -

  تعرض هلا. اتىف مناسب مستشهدةاألمثال واألشعار اليت كانت  االحاديث و

، ونشأ�ا يف بيت النبوة، وحيا�ا ىف كنفه ملسو هيلع هللا ىلصزواجها يف سن مبكر من النيب  -

 خالل هذه املدة حفياً �ا، كثرياإلهتمام بتعليمها وارشادها،. ملسو هيلع هللا ىلصورعايته 

لسا�ا السؤول، فقّل أن مبا فضلت بو ، وهذا االكثارمن الوحي يف حجر�ا -

مستفسرة عنه واشتهرت  تسمع شيئًا تستشكله أو ترى أمرًا ال تعرفه إال وتسأل

    )٣١(السيدة عائشة بذلك.

   :واألمثلة على ذالك كثرية منها

سب عذب" قالت عائشة: فقلت: أوليس اهللا و : "من حملسو هيلع هللا ىلصقال النيب (( 

فقال: إمنا ذالك العرض، ولكن من  )٣٢(يقول: ﴿َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا﴾

  )٣٣(.))نوقش احلساب يهلك
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  املبحث الثالث

هذا ونشري باالختصار إىل بعض ا�االت اليت تربز شحصيتها العلمية 

  ومن هذه ا�االت وتفوقها على الصحابة 

   أ�ا مفسرة كتاب رب العاملني -  ١

، ملسو هيلع هللا ىلصأحد أعالم التفسري من أصحاب النيب  كانت السيدة عائشة 

، وكان كثري  صديقال فم من القرآنتسمع  وهي ، املبكرة الطفولة منذا�ا  حيث

لقد اذ تقول ،  رآخ سبب هو هذا فطانتهاو  ذاكر�ا انكماالتالوة للقراّن الكرمي   

 أَْدَهى َوالسَّاَعةُ  َمْوِعُدُهمْ  السَّاَعةُ  َبلِ  وإين جلارية ألعب ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصأنزل مبكة على حممد 

اىل بيت النبوة  ، وملا انتقلتعنده أنا واال والبقرة النساء أنزل ما .)٣٤(﴾ َوأََمرُّ 

 )شهدت كثريًا من أسباب نزول الوحي على رسول اهللا، و كثريا ما كانت (

. فجمعت بذلك اآليات بعض اليه شريتام يلا و الكرمي لقرآناعن معاين  تسأل

ىل جانب ) إفور نزوله. وقد مجعت ( ملسو هيلع هللا ىلصمعانيه من النيب و  شرف تلقي القرآن

تقول السيدة: سألت رسول اهللا عن قوله ، من اللغة ذلك كل ما حيتاجه املفسر

رَ  اَألْرضُ  تـَُبدَّلُ  يـَْومَ عزوجل: ﴿ فأين يكون الناس  .)٣٥(﴾َوالسََّماَواتُ  اَألْرضِ  َغيـْ

ويف موقف آخر يتضح لنا  ،)٣٦())فقال: على الصراط((؟ ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ يارسول اهللا

السيدة عائشة كانت حترص على إظهار ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض، فرتد 

  اآليات إىل آيات أخري وتفسر القرآن بالقرآن.  

و�ذا رمست السيدة لكل من أيت بعدها أمثل الطرق وأقر�ا لتفسري القرآن 

  الكرمي وفهمه. 

  . النبويةأ�ا حمّدثة  وحافظة السنة : ٢

على االطالق، فهي  الصفات العلمية للسيدة عائشة  هذه من أبرز

تعد من كبار حفاظ السنة املطهرة، فالعلماء من احملدثني الذين قسموا رواة احلديث 
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من الصحابة على طبقات من حيث كثرة الرواية وقلتها جعلوا السيدة عائشة ىف 

  .  )٣٧(ن وعشرة حديثاً.ان ومائتاألف هاعن يرو وقد الرتبة اخلامسة 

جل الروايات املروية بأن  عن الصحابة   ومتتاز السيدة عائشة 

، رووااغلبهابالواسطةفقد  أما غريها من رواة احلديث ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب عنها مسموعة 

تلقيًا من النيب  اصحاب النيب أكثر  منفهي تعد بالواسطة وقل أن روت السيدة 

ها عنه غريها، بينما يمل يرو  ملسو هيلع هللا ىلصكثرية عن النيب ال املروياتبرواية استقلتولذالك  ملسو هيلع هللا ىلص

، ففي مسانيدهم جتد أحاديث كثرية ملسو هيلع هللا ىلصيف رواية أحاديث كثرية عنه  وجد االشرتاك

مليئاً باألحاديث اليت ال توجد يف غريه   مشرتكة، بينما جتد مسند السيدة عائشة

النبوة  نالسن يف نقل بنت الصديق عنها، وهذه امليزة تبني لنا فضل إال إذا رويت

قسم كبري من سنة النيب  عدمل ، ولوال السيدة عائشة بعد اهللا تعاىلوتبليغها ايل االمة

، وتكاد األحاديث اليت وصفت السيدة عائشة �ا سنته السنن الفعلية السيماو  ملسو هيلع هللا ىلص

الفعلية تغلب على األحاديث اليت روت السيدة عائشة �ا أقواله عليه الصالة 

  .والسالم

مما ظهر من تعاملها مع النصوص ا�ا �تم بالفاظ النوية كما  وكانت 

يدل علي ذلك قصتها مع ترى وجوب احملافظة على ألفاظ احلديث كما هي،وردت 

ما أحسبه إال قد ((: عبد اهللا بن عمرو فلما ظهر هلا انه حافظ اللفاظ النبوية قالت

    )٣٨(.))صدق، أراه مل يزد فيه شيئاً ومل ينقص

، فقد كان مجع من اجلهابذة كانوا يصححون الفاظهم باقرارهاولذا كان 

أبوهريرة وهوأكثرالصحابة حفظًا للسنة يأيت اىل مكان قريب من حجرة السيدة 

ومراده كما قال  )٣٩())امسعي يا ربة احلجرة امسعي ياربة احلجرة((فيحدث ويقول: 

  )٤٠(النووي، تقوية احلديث باقرارها ذلك وسكو�ا عليه.
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 : أ�ا فقيهة وجمتهدة األمة ٣

 قد كانت منولعلماً، تفقهًا و تمن أكثر الصحابة  تعد السيدة عائشة 

، ويسألو�ا ياتو�ا للفتيا صحبوا اباقاسم نبأن األكابر مم مر معنا، وكما ا�تهدات 

الصديق من خالفة  كانت تفيتقد   زوجة النيب فتجيبهم وقد ذكر القاسم أن عائشة

قال أبو سلمة بن وهلا باع كبري يف استنتاج االحكام كما  )٤١(.متها املنيةاخرت  إىل أن

إليه،وال  احتيج أن رأي أفقه ىف "مارأيت احداً أعلم بسنن رسول اهللا والعبدالرمحن:

فكانت السيدة عائشة إذا  )٤٢(عائشة" من وال فريضةأعلم بأية فيما نزلت،

 املصدرين القران واحلكمة واال لفتت االنظار ايلقضية من القضايا  استفهمت عن

مستندة يف ذالك إىل الكتاب والسنة. فقد ثبت أ�ا  لقضيةاجتهدت يف استنباط ا

استنبطت منع التبتل واالنقطاع عن الزواج إىل العبادة، ملا دخل عليها سعد بن 

فيه؟ قالت: فال تفعل، أما مسعت  يظهرلكعن التبتل فما انين سائلكهشام فقال: 

   )٤٤(.)٤٣(﴾ َوُذرِّيَّةً  أَْزَواًجا َهلُمْ  َوَجَعْلَنا قـَْبِلكَ  ِمنْ  ُرُسًال  أَْرَسْلَنا َوَلَقدْ  ﴿ اهللا يقول

ن أيب مليكة: كانت وتأمل كيف استدلت  على حترمي زواج املتعة،  قال اب

 ُهمْ  َوالَِّذينَ بيين كتاب اهللا ﴿ و  قالت: بينهم النساء متعةعن  أهلااحدعائشة إذا س

رُ  فَِإنـَُّهمْ  أَْميَانـُُهمْ  َمَلَكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِهمْ  َعَلى َحاِفظُوَن.ِإالَّ  لُِفُروِجِهمْ   َمُلوِمَني.َفَمنِ  َغيـْ

وغري ذلك من األمثلة الكثرية الدالة على )٤٥(﴾اْلَعاُدونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  َذِلكَ  َورَاءَ  ابـْتَـَغى

  األحاديث.استنباطا�ا وفقهها ، املوجودة ىف كتب 

   منهج السيدة عائشة األصويل من خالل اجتهادا�ا واستنباطا�ااملبحث الرابع: 

يعد العلماء أصول الفقه من العلوم األساسية للمجتهد، فيشرتطون 

وأقسامها ووجوه دالال�ا على  للمجتهد أن يكون عارفًا مبدارك األحكام الشرعية

مدلوال�ا والشروط املعتربة فيها وكيفية استنباط األحكام منها على ما هو مفصل يف 

 عند السيدة عائشة  العلم موجوداكتب األصول. والسؤال هنا: هل كان هذا 

  والصحابة ا�تهدين عموماً؟
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: إن أصول الفقه كعلم واستنباط كان ملكة عند الصحابة اجلواب أقول

، غاية ما هناك أنه مل تكن أصول الفقه باملسميات ملسو هيلع هللا ىلصحبكم معايشتهم للرسول 

يستعملون تلك األصول  املستحدثة عند أصحاب علم األصول، وكانوا 

 والقواعد ىف اجتهادا�م واستنباطا�م، منهم السيدة عائشة وذكرُت فيما سبق أ�ا

مالزمة وصحبة  ملسو هيلع هللا ىلص رضي اهللا عنها كانت أكثر الصحابة الذين اختارهم اهللا لرسوله

، وكانت تسمع منه ما ال يسمعه غريها وترى من أحواله ما ملسو هيلع هللا ىلصوقربًا للمصطفى

اليراه غريُها وتفهم منه ما ال يفهم غريها ، فاألمور الشرعية اليت اجتهدت فيها،  

تسلك ىف استدالهلا  فكانت  كانت على أسس أصولية، وقواعد امجالية،

بالقرآن الكرمي طرقًا كثرية متنوعة، منها الظاهر، واملؤول، واحملكم، واملنطوق، 

  )٤٦(واملفهوم، ووالعموم، واخلصوص، والتعليل، والنسخ، والقياس  وغريها.

ويف هذا السياق األصويل سنتعرض بشيء من التفصيل لبعض هذه األمور 

  الشرعية كما يلي: 

  بظاهر اآل�ت واألحاديث : -  -أوال: أخذها 

إذا كانت األية ظاهرة الداللة، ال حتتمل التأويل، أوالتوقف عن األخذ �ا، 

ال تلتفت، إىل غريها من األدلة بل تاخذ �ا دليًال لرأيها  فان السيدة عائشة 

ا واملروة الفقهي، وهذا كثري عندها، ومن أمثلة ذالك: إ�ا ترى إن السعي بني الصف

 َفَمنْ  الّلهِ  َشَعآئِرِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ والعمرة، لقوله تعاىل ﴿ركن من أركان احلج 

  .)٤٧(﴾ِ�َِما َيطَّوَّفَ  َأن َعَلْيهِ  ُجَناحَ  َفالَ  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَـْيتَ  َحجَّ 

وهناك آيات متفرقة ىف القرآن الكرمي ال تعطى مبفردها حكما مستقال، 

جتمع  عائشة  ولكن إذا مجع بعضها اىل بعض اعطت حكما ظاهرا، والسيدة

مثل هذه اآليات بعضها اىل بعض لتاخذ احلكم الشرعي املراد منها، ومن أمثلة 

ذالك: أ�ا تري وجوب مهر املثل لليتيمة إذا تزوجها من هي حتت كفالته وواليته؛ 

 ِيف  تـُْقِسطُواْ  َأالَّ  ِخْفُتمْ  َوِإنْ ﴿ وهذا احلكم دلت عليه اآليات التالية: قال تعاىل
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وقال تعاىل  .)٤٨(﴾َورُبَاعَ  َوُثَالثَ  َمثْـَىن  النَِّساء مِّنَ  َلُكم طَابَ  َما فَانِكُحواْ  اْلَيَتاَمى

َلى َوَما ِفيِهنَّ  يـُْفِتيُكمْ  الّلهُ  ُقلِ  النَِّساء ِيف  َوَيْستَـْفُتوَنكَ ﴿  ِيف  اْلِكَتابِ  ِيف  َعَلْيُكمْ  يـُتـْ

مر  وقد )٤٩(﴾تَنِكُحوُهنَّ  َأن َوتـَْرَغُبونَ  َهلُنَّ  ُكِتبَ   َما تـُْؤتُونـَُهنَّ  الَ  الَّالِيت  النَِّساء يـََتاَمى

  تفصيل ذلك.

  بعموم اآل�ت واألحاديث  -  -�نيا : أخذها 

خيرج من هذا  ما ومل يرد ،لى حكم من االحكامع دلت اية بعمومها اذا

حبكم العموم من أمثلة ذالك  أ�ا تري  تأخذ فان السيدة عائشة العموم شيئا

، أخذًا بعموم قوله ايل �اية املدة املعتادة املطلقة لبائنل نفاقواال وجوب السكين

  )٥١( )٥٠(﴾مُّبَـيـَِّنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  يَْأِتنيَ  َأن ِإالَّ  َخيُْرْجنَ  َوَال  بـُُيوِ�ِنَّ  ِمن ُختْرُِجوُهنَّ  َال تعاىل ﴿

  مبفهوم اآل�ت واألحاديث  -رضي هللا عمها  -�لثا : أخذها 

مبا تدل عليه  ال تقف أمام ألفاظ اآليات لألخذ ن السيدة عائشة إ

يات هلا مفهوم تدل عليه كما من األحكام، بل إ�ا تتعمق يف تلك اآليات ألن اآل

  أن هلا منطوقا، فتأخذ باملفهوم كما تأخذ باملنطوق.

تري أن اإلنسان ال يؤاخذ بذنب غريه ىف الدنيا واآلخرة،  من ذلك أ�ا  

أمامته ىف الصالة لديها، وأنه يعتق ىف الكفارات، مستدلة بقوله  فولد الزنا جيوز

"ليس عليه من خطيئة معللة ذالك بقوهلا  )٥٢(تعاىل ﴿َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى﴾

  )٥٣(أبويه شيء".

  �لتأويل والتعليل  رابعا : أخذها 

قد حيتاج احلكم املأخوذ من بعض اآليات إىل تعليل ذالك احلكم، وذالك 

عليه ىف اآليات. من ذالك أ�ا تري أن الرجل إذا آىل من زوجته لعدم ظهورالداللة 

أ�ا ال تطلق بعد انقضاء مدة االيالء، بل البد من أن يوقف حيت يطلق، وتعلل 

   )٥٤(﴾بِِإْحَسانٍ  َتْسرِيحٌ  َأوْ  ِمبَْعُروفٍ  فَِإْمَساكٌ ﴿ ذالك بأن اهللا تعاىل قال
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   (ان صح التعبري) �لقياس  خامسا : أخذها  

إن مل جتد احلكم ىف القرآن والسنة تلجأ إىل  كانت السيدة عائشة 

القياس. ومن أمثلة ذالك: قياسها صوت اخللخال علي اجلرس الذي نص الرسول 

، وىف رجلها جالجل من أن جارية دخلت عليهاعلى حترميه، فقد رويت ملسو هيلع هللا ىلص

 حيث )٥٥())َأْخرُِجوا َعينِّ ُمَفرَِّقَة اْلَمَالِئَكةِ ((اخللخال، فقالت: السيدة عائشة: 

 فكما أن اجلرس ال جيوز لقول الرسول قاست صوت اخللخال علي صوت اجلرس،

إن كالً من اخللخال صوت حيث  )٥٦())َوَال َتْدُخُل اْلَمَالِئَكَة بـَْيًتا ِفيِه َجَرسٌ (( ملسو هيلع هللا ىلص

واجلرس له صوت، ولذالك منعت السيدة عائشة اجلارية اليت كانت تلبس خلخاال 

و�ذه النبذة املنتقاة  عن الدخول عليها، ألن اخللخال صوت مينع دخول املالئكة.

األصويل، وكيف أ�ا تستعمل قواعد  يكون قد وضحنا منهج السيدة عائشة 

  واجتهادا�ا. األصول ىف استنباطا�ا 

  خالصة البحث

 حبثي فأود أن أختصر رسول اهللا وبعد: الم علىاحلمد هللا والصالة والس

  - يف نقاط حبيث يسهل الوصول ايل أهم حمتوي البحث : هذا

 وفضلها ذاكرا أهم احملطات يف  نبذة خمتصرة عن نشأة السيدة عائشة 

، علمها، حافظتها، ذكاؤها، زواجها، ذكائها، طفولتها، نسبهاامسها،  حيا�ا:

أحب النساء  ا�ا ملسو هيلع هللا ىلصأزواج النيب  ومن الفضائل اليت اخصت �ا من غري، عملها

أّن اهللا اختصها بقرآن يتلى إىل يوم  ،ا�ا أفضل نساء األرض، ايل رسول اهللا

  .وغريها من الفضائل العظيمةالقيامة

أ�ا  العلمي:فيها تفوقها  ا�االت اليت تظهر وجه االختصار ذكرت على

أ�ا فقيهة وجمتهدة  أ�ا حمّدثة وحافظة السنة النبوية. ،مفسرة كتاب رب العاملني

  . األمة
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 األصويل من خالل اجتهادا�ا واستنباطا�ا: أخذها ذكرت منهجها 

أخذها رضي  ،بعموم اآليات واألحاديث أخذها  ،بظاهر اآليات واألحاديث

  ،أخذها ،بالتأويل والتعليل أخذها  ،يثاهللا عمها مبفهوم اآليات واألحاد

   .بالقياس

  اخلامتة

، بعون اهللا الواحد األحد الصمد الذي أمت الرساالت مبحمد بن عبد اهللا

  واختار له صفوة خلقه أصحابه اخلرية عليهم رضوان اهللا وأمت التسليم وبعد:

  فقد ظهرت يل أهم النتائج يف هذا البحث :

   .ملسو هيلع هللا ىلصأن من عقيدة أهل السنة واجلماعة حب الصحابة وأزواج النيب  أوال:

أن األحاديث الواردة يف هذا البحث تزيد علي مخس وأربعني حديث وهي �نيا: 

اما ما يتعلق مبباحث ، حياة السيدة عائشة تبحث قضية خمتصرة من 

فوجد�ا دون استقصاء اكثر من اربعمائة  متعلقة بالسيدة عائشة 

  حديث.

شخصية مظلومة حبيث اجتهت جتاهها   أن شخصية السيدة عائشة �لثا:

ا�امات هي منها براء ولدينا يف الكتاب والسنة الشئ الكثري يف عدم 

  .فينبغي ابراز هذه املعاين الشريفة حول شخصيتها أحقيتها

العالقة  وجدت أثناء البحث املوضوعات ذات أمهية بالغة منها: (توصية) رابعا:

وأهل البيت وقد تتواجد األحاديث والنصوص  نة بني عائشة احلس

عرض أهم وأقوى الشبهات حول أم  ،حول املوضوع مئات من األحاديث

عرض افرتاءات خمتلقة وأباطيل ال وجود  .، والرد عليهااملؤمنني عائشة 

   .هلا عن أم ملؤمنني عائشة 

  وباهللا التوفيق
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  اهلوامش واإلحاالت
 

 ٢٩سورة الفتح رقم االية:   )١

دارابن حزم ,عبدالرمحن السعديالكالم املنان، لإلمام تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري   )٢

   ٧٣٩:صاالويل 

 بعة احلاديةسري اعالم النبالء : لالمام مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان الذهيب: الط  )٣

٢/١٣ ،ص: مؤسسة الرسالة بريوت،هــ١٤٢سنة ،عشرة        

   عائشة املعارف القاهرة مسندمسند االمام امحدبن حنبل : مطبعة    )٤

   ٣/٤٥٨ ص:،٢١٢١داود،النكاح، باب: تزويج الصغار، رقم احلديث:  سنن ايب   )٥

   ٧٠ ص:،٣٢٣٦سنن النسائي، النكاح ، باب: التزويج ىف شوال، رقم احلديث:    )٦

    ) ١٣٥/  ١٩سري اعالم النبالء (   )٧

  .١٠٣٨/ ص:،١٤٢٢رقم:ال، صحيح مسلم، النكاح, تزويج االب البكر الصغرية   )٨

  .١٥٠/ ص:،١٩٨٢ماجة،النكاح، حسن معاشرة النساء، رقم احلديث: سنن ابن    )٩

   ٧/٢٩٢ ص:،٤٩٣٢رقم : السنن ايب داود،النكاح، باب: ىف اللعب بالبنات،    )١٠

   ٧/٢٨ ص:،٥١٩٠رقم : الصحيح البخاري،النكاح،حسن املعاشرة مع االهل ،   )١١

   .٩/٣٦ ص:،٧٠١٢ صحيح البخاري،النكاح باب: نكاح االبكار، رقم احلديث:   )١٢

   .٥/٧٠٤ ص:،٣٨٨٠سنن الرتمذي،ابواب املناقب, فضل عائشة، رقم احلديث:    )١٣

   .٢/١٠٨٥ ص:،١٤٦٣رقم اللضر�ا )،صحيح مسلم ،الرضاع ,جواز هبتها نوبتها    )١٤

هـ ١٤٢٢االويل  بن علي بن املثين التميمي للحافظ ايب يعلي امحدمسند أيب يعلى    )١٥

   ٤٦٢٤رقم ال-  بريوت لبنان 

  .١٨٩١/،ص: ٢٤٤٢صحيح مسلم،فضائل الصحابة, ىف فضل عائشة، رقم :    )١٦

   .٨/٤٤  ص:صحيح البخاري،االدب، من دعي صاحبه فنقص من امسه حرفا، :   )١٧

   .٥/٣٢٧ ص:،٣١٧٥سنن الرتمذي،التفسري،ومن سورة املؤمنني، رقم احلديث:    )١٨

   .٤/١٨٩١ ص:،٢٤٤٢عائشة، رقم : صحيح مسلم،فضائل الصحابة ,ىف فضل    )١٩

  . ٤/١٥٨ ص:،٣٤١١صحيح البخاري،فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة،    )٢٠

 ،٢٣٨٤الرقم :صحيح مسلم، فضائل الصحابة /باب:من فضائل ايب بكر،   )٢١

  .        ٤/١٨٥٦ص:
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  . ٥/٣٠ ص:،٣٧٧٥صحيح البخاري، فضائل الصحابة، فضل عائشة، رقم:    )٢٢

  . ٥/٢٩ ص:،٣٧٦٨البخاري، فضائل الصحابة،فضل عائشة، رقم: صحيح    )٢٣

  . ٧/٥ ص:،٥٠٧٧باب:نكاح االبكار، رقم احلديث:  ،صحيح البخاري ، النكاح   )٢٤

   .٧/٢٧ ص:،٥١٨٩حسن املعاشرة مع االهل، رقم  ،صحيح البخاري، النكاح   )٢٥

  .٧/٣٦ ص:،٥٢٢٨صحيح البخاري، النكاح ,غرية النساء ووجدهن، رقم:    )٢٦

   .٧/٣٣صحيح البخاري، النكاح، القرعة بني النساء اذا اراد سفرا،ص:    )٢٧

    .٦/١٣ ص:،٤٤٥صحيح البخاري ، املناقب ، مرض النيب ووفاته، رقم:    )٢٨

  .٥/٧٠٥ ص:،٣٨٨٣ :سنن الرتمذي، ابواب املناقب,فضل عائشة، رقم   )٢٩

   ٣٤٢/ ٤،ص:بريوت ,االويلالصحيحني للحاكم دار املعرفة املستدرك علي    )٣٠

   ٤/١٣ ،ص:املستدرك للحاكم   )٣١

   . ٨سورةاالنشقاق االية:    )٣٢

   ١/٣٢ ص: ،صحيح البخاري، العلم ، من مسع شيئا فلم يعلمه فراجع   )٣٣

   ٤٦القمر:سورة   )٣٤

  ٤٨ابراهيم:سورة   )٣٥

 البعث،والنشور، وصفةصحيح مسلم،كتاب:صفات املناقني واحكامهم ،باب: يف    )٣٦

    ٩/١٣٢االرض ،ص:

     ٢٠٥تدريب الراوي يف شرح التقريب اليب بكر السيوطي، مكتبة الرياض ،ص:   )٣٧

     ٨/٤٣٧،ص:وظهوراجلهلوقبضه  صحيح مسلم ،كتاب:العلم ،باب،رفع العلم   )٣٨

   ٩/٣٢٩،ص: الزهدوالرقاق ،باب:التثبت ىف احلديث وحكم كتابةالعلمصحيح مسلم،   )٣٩

   ١٨/٣٢٩ داراملعرفة الثاثة بريوت،ص: املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي   )٤٠

   ٢/٣٧٥ دار الفكر،بريوت االويل،ص: الطبقات الكربى البن سعد   )٤١

   .٢/٣٧٥ ،ص:الطبقات الكربى البن سعد   )٤٢

  . ٣٨ :سورة الرعد   )٤٣

   .٣/٢٤٣النسائي ,كتاب عشرة النساء ,باب النهي عن التبتل،ص:    )٤٤

      ٧٣ –اىل  - ٥  :سورة املؤمنون   )٤٥

   .٥٥٨موسوعة فقه ام املؤمنني عائشة ملعيد فائز ,دار النفائس بريوت ، ص:    )٤٦
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   ١٥٨ البقرة : سورة   )٤٧

   ٣سورة النساء:   )٨٤

   ١٢٧ سورة النساء:   )۴۹

   ١سورة الطالق:   )٥٠

    ٥/١٤٦ ،ص:.ومصنف ابن ايب شيبة ٧/٤٣٢ ص: ،سنن الكربي للبيهقي   )٥١

    ١٦٤ :سورة االنعام    )٥٢

       ٢/٣٠مصنف ابن ايب شيبة، ص:    )٥٣

  ٢٢٩سورة البقرة :    )٥٤

     .١٠/٤٥٩صنف لعبدالرزاق الصنعاين الثانية,املكتب االسالمي بريوت، ص: امل   )٥٥

  .٣٢٠/ ٧صحيح مسلم،كتاب اللباس والزينة .باب كراهة الكلب ىف السفر، ص:  )٥٦ 

  

***********************  
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  "اللغوية الفروق مع القرآن مرتادفات" وكتابه الكيالين عبدالرمحن

 )حتليلية منهجية دراسة(
Abdul Reḥmān Kīlānī and His Book: ‘Mutarādifāt  

al-Qur’ān ma‘ al-Furūq al-Lughwiyah’ 
A Methodological and Analytical Study 

  *الدكتور حممد بشري

ABSTRACT  

This article deals with “Synonymy” in Arabic. Generally 
“Synonymy” is a radical source which keeps language more 
advanced and developed. The “Synonymy” has gained attention of 
early Arabic linguists’ and scholars while compiling the sacred 
language data, for instance two major linguists Abū al-Mālik ibn 
Qutaybah al-Asma’i and Ibn Khalawayh focused on synonymity of 
words, eventually they considered memorisation of synonym words 
as a mark of pride. On the other hand, some other linguists like Abu 
al-‘Abbās Aḥmed ibn Yaḥy al-Thalb and Abū ‘Alī al-Fārisī have 
denied the existence of synonymity in Arabic language altogethers.  

After all, the “Synonymity” of words is considered as a linguistic 
phenomenon in all languages generally and in Arabic language 
particularly.  

A renowned great scholar ‘Abdul Raḥmān al-Kilānī paid 
countless attention to this linguistic phenomenon and wrote the book 

entitled: “ مع الفروق اللغوية مرتادف القرآن ”which is one of the 

comprehensive reference books in the field.  

He studied Quranic synonyms with their meanings 
systematically. The article addresses the concept of synonymity with 
a brief historiography as well as what ‘Abdul Raḥmān al-Kilānī's 
book brought us in this field. 

Keywords: Synonym, Synonyms of Quranic Language, ‘Abdul 
Raḥmān al-Kilānī's work on synonyms  

____________________ 
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العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني،وخامت النبيني  احلمد هللا ربِّ  

له وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وعلى آ ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا حممد 

  وبعد. 

إن القرآن الكرمي قانون احلياة لبىن آدم، وهو صاحل هلداية اإلنسان ىف كل 

وهذا كان يف مسيس احلاجة إىل اللغة اجلامعة الشاملة لضرورات  زمان ومكان،

اإلنسان كلها من أجل الفصاحة والبالغة، فنزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني 

بكثرة االشتقاقات واملرتادفات والدليل على جامعيتها كتب املعاجم لغنائها 

عرب البن منظور، الضخمة، والقواميس الشاخمة مثل الصحاح للجوهرى، ولسان ال

وتاج العروس للزبيدى، والقاموس احمليط للفريوز آبادى، وغريها من املعاجم، ففى 

ضوء ما سبق نقول: إن اللغة الىت تصلح أن ينزل القرآن الكرمي �ا هي اللغة العربية 

دون غريها. فاللغة العربية غنية بكثرة املفردات الدالة على املعىن الواحد، وأطلق 

متد ذراعه  على هذه الظاهرة اسم:املرتادف،واللسان العرىب قد طال باعه واالعلماء 

باملفردات عامة وباملرتادفات خاصة،ففى البداية أخذ العلماء يكثرون من تصنيف 

ومجع هذه املادة اللغوية من املفردات واملرتادفات حىت وجدنا طائفة أخرى نتيجة 

ارضت هذا االجتاه ورفضته ىف العربية مبالغة هؤالء العلماء ىف ظاهرة الرتادف ع

رفضاتاما، ومهما كان األمر فإن الرتادف موجود ىف العربية وإحساس الناطقني 

بالعربية كان يعامل هذه املفردات الىت فيها فروق دقيقة معاملة الرتادف.وأدىل بدلوه 

ا ىف هذا املوضوع من علماء باكستان الشيخ عبد الرمحن الكيالىن حيث ألف كتاب

باللغة األردوية عنوانه: "مرتادفات القرآن مع الفروق اللغوية" مجع فيه املفردات 

  املتقاربة املعىن وبني الفروق الدقيقة بينها.

ونعلم علما يقينا أن القرآن أعلى منوذجا هلذه اللغة، وبالتاىل فاملفردات 

هلا قرار، وجعله  واملرتادفات البد أن توجد فيه، وهو خزانة العلم والعرفان الىت ليس

اهللا معجزا التنقضي عجائبه ومفيدا ال تنقطع فوائده، ومجع الكثري من معانيه يف 
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ودرر  يغوصون ىف حبر ذخائره جينون آللئالقليل من لفظه، واحملققون منذ القرون 

  فوائده.مع ذلك ما انقضت عجائبه ولن تنقضي فصاحته وبالغته،و 

  متهيد: ترمجة عبد الرمحن الكيالىن:

  امسه:

مد خبش بن فيض هو الشيخ عبد الرمحن بن نورإهلى بن إمام الدين بن حم

  )١(بن أمان اهللا بن حممد عارف احلاج الكيالىن الدين هداية اهللا 

  مولده ووفاته:

م ١٩٢٣نة ولد الكيالىن ىف يوم الثالثاء ىف احلادى عشرمن شهر نوفمرب س

وتويف الشيخ يف )٢(."��ا�ا� "ىف مديرية وحمافظة  كيليانوالهىف القرية الىت تسمى بـ

  .ر��ه، �ر� ٍ�،م يف مسجد رمحانية١٩٩٥الثامن عشر من ديسمرب سنة 

  أوالده:

وكلهم حافظون لكتاب اهللا لشيخ له أربعة أبناء وأربع بنات ا

من وقالت احلافظة خدجية الطاهرة ـ حفيدة الشيخ ــ إن أكثر أوالد الشيخ )٣(العزيز

الذين حفظوا كتاب اهللا وصل عددهم إىل مخسة وأربعني حافظا والباقون مازالوا 

  )٤(مشغولني ىف حفظه.

  تعلمه:

تعلم الشيخ ىف طفولته على يد أبيه نور إهلى دراسته األولية مث التحق 

والتحق بامتحان الدراسة اإلبتدائية ىف  )٥(مبدرسة ابتدائية ىف قرية قريبة من قريته

م. وجنح فيه بتقدير ممتاز حىت نال املنحة التعليمية ١٩٣٣سنة  "زير آباد"و مدنية  

م ١٩٣٧الشهرية ست روبيات، وشارك ىف امتحان ا�لس التعليمى املتوسط سنة 

 �"ىف  مدينة تسمى  ونال املنحة التعليمية الشهرية  "��ا�ا�"مبحافظة  "ر�ل

م دراسته ١٩٣٨الشيخ ىف سنة وبدأ )٦(أربع روبيات ىف هذا االمتحان كذلك.

الدينية على يد الشيخ حممد إمساعيل السلفى رمحه اهللا تعاىل ىف اجلامعة احملمدية 
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واستمر ىف الدراسة ثالث سنوات. مث التحق بامتحان  "��ا�ا�الواقعة ىف مدينة 

م ىف املدرسة الثانوية العالية احلكومية �١٩٤١لس التعليمى الثانوى سنة ا

 )٧(واستمرالشيخ الكيالىن خالل هذه السنوات ىف الدراسة الدينية أيضا،�ا���ا،

م التحق بالعسكر كاتبا عموميا وشارك خالل هذه املدة ىف ثالثة ١٩٤٤وىف سنة 

م ١٩٤٧ر ممتاز، مث ترك العسكر سنة امتحانات عسكرية وفاز فيها كلها بتقدي

م ىف ١٩٨٥حىت دخل سنة )٨(.الهوربـفريوز سنز مؤسسةىف  وابتدأ مهنة الكتابة

كان الشيخ )٩(" بفيصل آباد وجنح فيه بدرجة ممتازة امتحان "وفاق املدارس السلفية

شريف أكثر من كتب خبطه اجلميل املصحف الفالكيالىن رمحه اهللا خطاطا ماهرا 

  بباكستان."ج ��ر هذه املصاحف الشريفة من مطبع"وقد طبعت أكثمخسني مرة،

  أساتذته:

  .والده نور إهلى:تتلمذ الشيخ على يد أبيه ىف طفولته وهو أستاذه األول: ١

 ��ا�ا�اجلامعة احملمدية تحق الشيخ الكيالىن ب: الشيخ حممد إمساعيل السلفى:ال٢

وكان الشيخ حممد إمساعيل رئيس هذه املدرسة آنذاك وأستاذا للحديث سنوات، 

  ر.م يف شهر فرباي١٩٦٨وتويف الشيخ السلفي عام 

وله مؤلفات  كان من خنبة علماء شبه القارة اهلندية،   الشيخ عطاء اهللا حنيف: 3 :

كثرية وعلى رأسها شرحه التعليقات السلفية على سنن النسائى باللغة العربية، وتويف 

  )١٠(م بالهور.١٩٨٧الشيخ سنة 

  :تالمذته

صهره الشيخ املهندس عبد القدوس السلفى وحممد  ومن أشهر تالمذته

  حنيف الصابر.

  مؤلفاته:

قام الكيالين رمحه اهللا مبؤلفات عديدة ومقاالت متنوعة ما يصل عددها 

يف شىت املوضوعات، وكتبه املطبوعة متوفرة يف املكتبات   )١١(إىل مثانية وستني مقاال 
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فهرس كتبه وأوصلتها إىل ستة وذكرت الباحثة خدجية الطاهرة ىف رسالتها كلها، 

  :وفيما يلى أمساء كتبه)١٢(عشر كتابا

  علوم القرآن: - أ

 تيسري القرآن ىف أربعة جملدات. .١

 مرتادفات القرآن مع الفروق اللغوية. .٢

  أسباب عدم فهم القرآن وحله. .٣

  احلديث: - ب

  الروح وعذاب القرب ومسائل مساع املوتى.  .١

  مرآة الربويزية   .٢

  الفقه: - ج

  التجارى ىف اإلسالم.القانون .١

  التجارة أحكامها ومسائلها.. ٢

  مكانة املال الفاضل ىف اإلسالم. ٣

  أحكام السرت واحلجاب.. ٤

  السرية النبوية: -د

  : النيب قائد.١

  : النيب شخصية الصرب واالستقامة. ٢

  علم الفلكيات: - ه

  الشمس والقمر حبسبان .   ١

  القصص: -و

  قصة نورستان .١

  نعمان مرمي .٢

  الرد على الفرق الضالة:- ز
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  الزهد والتصوف والرد على املتصوفة .١

  الشريعة والطريقة .٢

  العقيدة:- ح

  عبوديه العقل وإنكار املعجزات .١

  املدخل إىل دراسة الرتادف:

مل تغن لغة مبثل ماغنيت به اللغة العربية من تعدد املفردات الدالة على 

مرتادفات القرآن مع منهج كتاب "ان موضوع البحث بيان وإذا ك ،معىن واحد

" للكيالىن، فقد دعت احلاجة أن يذكر شيئا عن ظاهرة الرتادف ىف اللغوية الفروق

أخذ العلماء يصنفون هذه املادة اللغوية و اللغة العربية عامة وىف القرآن الكرمي خاصة.

 ىف أمناط شىت وعىن بعض هؤالء العلماء جبمع الكلمات الىت تدل على معىن واحد

باملرتادف" وأحيانا أخرى  "ما اختلفت ىف العربية ىف تأليف مستقل، مسوه أحيانا "

" فقد روى ابن فارس أن هارون الرشيد سأل األصمعى عن ألفاظه واتفقت معانيه

شعر البن حزام العكلى ففسره فقال: يا أصمعى إن الغريب عندك لغري غريب 

وروى )١٣(فظت للحجر سبعني امسا. وقد ح أمري املؤمنني، أال أكون كذلك قال: يا

ابن فارس عن شيخه أمحد بن حممد بن بندار أنه قال: مسعت أبا عبد اهللا بن 

 هناكو )١٤(خالويه اهلمذاىن يقول: مجعت لألسد مخسمائة اسم وللحية مأتني. 

ترفض ظاهرة الرتادف ىف العربية رفضا تاما ومن هؤالء: أبو عبد كانت طائفة أخرى  

أمحد بن حيىي ثعلب(ت  ) وأبو العباسهـ٢٣١(ت زياد األعراىب اهللا حممد ابن 

(ت ) وأبو احلسني أمحد بن فارس هـ٣٧٧(ت أبو على الفارسى  هـ) و ٢٩١

) قال أبو على الفارسى: كنت مبجلس سيف الدولة حبلب وباحلضرة مجاعة هـ٣٩٥

 من أهل اللغة وفيهم ابن خالوية فقال ابن خالوية: أحفظ للسيف مخسني امسا

قال ابن خالوية:فأين  ،فتبسم أبو على وقال: ما أحفظ إال امسا واحدا وهو السيف

املهند والصارم وكذا وكذا، فقال أبو على: هذه صفات وكان الشيخ ال يفرق بني 

  )١٥(االسم والصفة. 
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قال ابن فارس: ويسمى الشىء الواحد باألمساء املختلفة حنو السيف 

نقوله ىف هذا: ان االسم واحد هو السيف وما  واملهند والصارم واحلسام، والذى

خرى، فمعناها غري معىن األ بعده من األلقاب صفات ومذهبنا أن كل صفة منها،

وقد خالف ىف ذلك قوم فزعموا أ�ا وان اختلفت ألفاظها فإ�ا ترجع إىل معىن 

واحد، وذلك قولنا: سيف  وعضب وحسام وقال آخرون: ليس منها اال اسم، 

عال حنو:مضى وذهب و  ومعناه غري معىن اآلخر قالوا وكذلك األفوالصفة إال

نام وهجع وقالوا: ففى قعد معىن ليس ىف جلس، انطلق وقعد وجلس ورقد و 

نا ايب العباس أمحد بن حيى وكذلك القول فيما سواه، و�ذا نقول وهو مذهب شيخ

أبو  ومنهم)١٧(وقال السبكى: ذهب بعض الناس إىل انكار الرتادف )١٦(ثعلب.

هالل العسكرى الذى ألف كتابا مساه: " الفروق يف اللغة " نادى فيه بأن " كل 

ن كل واحد وعني من األعيان ىف لغة واحدة فإ امسني جيريان على معىن من املعاىن

  )١٨(منهما يقتضى خالف ما يقتضيه اآلخر وإال لكان الثاىن فضال ال حيتاج إليه". 

يفسرون اللفظة منها باألخرى كما  ى أن اللغوينينا نر نألالرتادف  إنكار ال يصحف

روى عن أىب زيد األنصارى أنه قال: قلت لألعراىب ما ا�نطى ؟ قال املتكاكى. 

قال قلت: ما املتكاكى ؟ فقال: املتأزف: قال قلت: ما املتأزف ؟ قال:أنت 

  )١٩(أمحق.

  أسباب كثرة الرتادف ىف العربية الفصحى:

  ـ تعدد اللهجات: ١

من أهم أسباب كثرة الرتادف تعدد أمساء الشيء الواحد ىف اللهجات لعل 

وىف سوريا كة " مثال ىف مصر يسمى ىف لبنان" فرافري"املختلفة، فما يسمى " ف

" صرافة  " فراطة " وىف العراق " خرادة "وىف  ليبيا " رفاق " وىف السعودية  واألردن

لسبب ما وقع ىف القرآن الكرمي " أو " تفاريق "ونستطيع أن نفهم على ضوء هذا ا

َحيِْلُفوَن ﴿من األلفاظ املرتادفة كورود حلف وأقسم مثال مبعىن واحد ىف قوله تعاىل:
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وكورود بعث وأرسل )٢١(.﴾َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَاِ�ِمْ ﴿وقوله)٢٠(.﴾بِاللَِّه َما قَاُلوا

 )٢٣(.﴾فََأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوًال ﴿وقوله:)٢٢(.﴾بـََعَث ِفيِهْمَرُسوًال ﴿مبعىن واحد ىف قوله:

 

 

  وصف الشىء الواحد له اسم واحد بصفات خمتلفة: -١

ومن أسباب الرتادف كذلك أن يكون للشىء الواحد ىف األصل اسم 

  واحد مث يوصف بصفات خمتلفة باختالف خصائص ذلك الشىء.

  ــ التطور اللغوى: ٣

وأحد أسباب كثرة املرتادفات العربية التطوراللغوى ىف اللفظة الواحدة، فقد 

تطور بعض أصوات الكلمة الواحدة على ألسنة الناس فتنشأ صورأخرى للكلمة 

دعس وطعس، وطعر ودعز،  لدكتور رمضان عبد التواب:اومثال ذلك ما ذكره 

ىل فعل واحد هو عال كلها تؤول إوطحس وطغر مبعىن جامع املرأة، وهذه االف

طء، أما بقية األفعال فهى نتيجة تطور " فيما يبدو، وفيه يظهر معىن الو "دعس

" مع القلب املكاىن فيه أحيانا ويشبه هذا ما صوتى ىف بعض أصوات الفعل "دعس

صمعى أنه قال: اختلف رجالن ىف "صقر" فقال أحدمها "الصقر" روى عن األ

رتاضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما مها " فبالسنيالسقر بالصاد وقال اآلخر "

  )٢٤(".ل: ال أقول كما قلتما، إمنا هو "الزقرفيه، فقا

  ـ االستعارة: ٤

اللغات  الكلمات من ومن عوامل كثرة الرتادف ىف العربية كذلكاستعارة

األجنبية الىت كانت جتاور العربية ىف اجلاهلية وصدر اإلسالمكالدمقس واالستربق 

للحرير والبخت للحظ، واجلد واجلل للورد، والدست للصحراء واليم للبحر 

  .، فمنهاوغريذلك. وهناك شروط ذكرها علماء اللغة لوقوع الرتادف

  املعىن بني الكلمتني اتفاقا تاما.االتفاق ىف  - أ

  .االحتاد ىف البيئة اللغوية - ب
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"اجلفل"  مثل "اجلثل" وأال يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صوتى للفظ آخر  - ج

  .مبعىن النمل

 .االحتاد ىف الزمان - د 

  

  الكيالىن والرتادف:

يرى الكيالىن أن كل ما أطلقه القرآن من األلفاظ املختلفة على معىن 

ىن خاصا به ال تشاركه فيه األلفاظ واحد فاألصل فيها أن لكل واحد منها مع

األخرى، وقال الكيالىن بصدد ذلك ىف مقدمة كتابه: إىن رأيت بأن هناك ألفاظا 

متعددة ترتجم إىل األردية للفظة واحدة حنو كلمة: خوف وخشية وحذر ووجل  

 ذلك قمت بالبحث عن " فألجلڈر�ووجس وتقوى ورهب ترمجتها ىف األردية"

  تلك األلفاظ املرتادفة. الفروق الدقيقة بني

    مرتادفات القرآن مع الفروق اللغوية

يعترب هذا الكتاب منوذجا علميا رائعا ىف جمال الدراسة اللغوية والتحقيق، 

وهو الفريد من نوعه الذى يعتىن باأللفاظ املرتادفة املعىن ىف القرآن الكرمي وحيتوى 

ىف هذا الكتاب من  على أكثر من ألف صفحة، وال ميكن هنا حصر مجيع ما

امليزات، فالكتاب بني يدى القراء ولكن سأبني هنا منهجه وترتيبه ىف املواد ومزاياه 

  و املآخذ عليه.

  عنوان الكتاب:

" كما هو مكتوب على ادفات القرآن مع الفروق اللغويةمرت امسه الكامل "

  . م ٢٠٠٩،النسخة الىت طبعت طبعة عاشرة ىف عام

  سبب التأليف:

عندما كربت ": الكيالين بصدد تأليف هذا الكتاب يف مقدمتهيقول 

شرعت ىف مطالعة القرآن مع الرتمجة والتفسري، فالحظت أن هناك كلمات متعددة 

ذر اخلوف واخلشية واحلإىل األردية باللفظ الواحد مثل "ىف القرآن الكرمي ترتجم 
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فمالت نفسى إىل أن  "ڈر�" فرتمجتها ىف األردية "والوجل والوجس والتقوى والرهب

أحبث عن الفروق اللغوية الدقيقة بني هذه الكلمات. ولكىن ماجنحت ىف هذا األمر 

ىف كثري من األحيان مث توجهت إىل العلماء املفسرين فوجد�م أ�م غري مهتمني 

بذلك إال طائفة  قليلة منهم، ومن هذه الطائفة موالنا عزيز زبيدي استفدت منه  

  )٢٥(".وتطش مل  ير كثريا، غري أن الع

  مصادره ومراجعه:

، مادة الكتاب ) الىت أخذ منها الكيالىن(مرتادفاتكثرت املصادر واملراجع 
  ومصادره كما يلى:)٢٦(

  "  راغب األصفهاىن، ويشري إليه "مف: املفردات لإلمام ال١

أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعالىب                :فقه اللغة وسرالعربية،٢
  هـ)٤٣٠هـ ــ ٣٥٠( 

  )٣١٠،٣٩٥(: الفروق اللغوية: ابو هالل احلسن بن عبداهللا بن سهل العسكرى ٣

  : مقاييس اللغة: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوى ٤

ىف  ١٨٩٠بن إمام الدين ولد عام ىف لغة الفرقان: احلافظ عبد احلى : مرآة القرآن ٥

  شهر نوفمرب ىف كيليانواله من حمافظة كوجرانواله.

  هـ )٣٧٦هـ ــ ٢١٣( : غريب القرآن ابن قتيبة الدينورى ٦

  : النقل من الكتب واإلحالة عليها:٧

وضع الكيالين عالمات خاصة لإلشارة واإلحالة إىل املصادر اليت أفاد 

ته إىل املفردات يف غريب القرآن ب ـ(مف)، منها يف مجع املادة، مثل إشار 

ينيحيل على أردي) غري أنه ىف بعض األحاي- و(منجد) لإلشارة إىل املنجد (عريب

اإلنسان ذكر حتت عنوانه أنه جاء  )٢٧("آدمىالكتاب بامسه الصريح مثل كلمة "

إنه جاء ىف غريب القرآن البن  سبعة ألفاظ �ذا املعىن مث يقول:ىف الكتاب العزيز 

قتيبة معان متعددة لكلمة " آنس " يقول ابن قتيبة: يقال له آنس ألنه ظاهر 

  )٢٨(.﴾ِإينِّ آَنْسُت نَاًرا﴿ويدرك باألبصار مستشهدا هلذا بقوله تعاىل:
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  ترتيبه:

 "هت ه،يه،"بحرفا، وإذا أضيف إليها  ٣٧إن عدد حروف هجاء األردية 

  حرفا وحروف هجاء األردية كما يلى: ٤٠فيصل العدد إىل أكثر من 

ح،خ، د ،ڈ ،ذ ،ر ، ڑ ، ز،  ژ، س ، ش ، ص ، ض ،  ط ،  ظ ،  ع ،  غ ، ف ، ق ، ك ، چ ، ا ،ب، پ ،ت ، ٹ، ث،ج،

  .، ے ىگ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ء ، 

ة حيث ذكر املؤلف األلفاظ املرتادفة ىف القرآن حتت ترتيب هجائي لألردي

عنوانا، وترك أربعة أحرف منها األلف ألن االبتداء �ا  ٣٣رتب العناوين وعددها 

، فبدأ املؤلف "ژ" و" ڑ"واحلرفان الباقيان   "ے"ال ميكن، ومنها الياء ورسم خطها 

العناوين حبرف اهلمزة وختمها حبرف الياء كما ذكر أصل موضوع هذا الكتاب " 

املرتادفة املستعملة ىف القرآن حتت األلفاظ األردية فعلى هذا بيان فرق ذيل لأللفاظ 

رتب العناوين على ترتيب حروف اهلجاء األردية، وقسم حرف اهلمزة إىل قسمني 

األلف املقصورة واأللف املمدودة وذكر حتت كل حرف من حروف اهلجاء األلفاظ 

وحبث حتت  ٧٣٧إىل  املرتادفة ىف عناوين خمتلفة ووصل عدد عناوينه بناء على قوله

لفظا تقريبا من األلفاظ املرتادفة الواردة ىف القرآن الكرمي  ٣١٠٠هذه العناوين عن 

  فنذكر هنا العناوين الىت جاء حتتها كل حرف هجاء مفصلة وجنمع عددها أخريا.

  مادة   ١٣عنوانا واأللفاظ املرتادفة  ٢٩ذكر املؤلف حتتها االلف املمدودة:  :١

  مادة  ٢١٦عنوانا واأللفاظ املرتادفة  ٥١قصورة: جاء حتتها األلف امل  :٢

  لفظا  ٢٥٦عنوانا وعدداأللفاظ  ٨٠حرف الباء: وفيه   :٣

  لفظا  ٢٥٢عنوانا وعدد األلفاظ  ٥٩حرف الياء: حتته  : ٤

  لفظا  ١٢٤عنوانا واأللفاظ الواردة  ٣٤حرف التاء: ذكر حتته  : ٥

  لفظا  ٣٨عناوين واأللفاظ الواردة  ٨: ذكر حتته ٹحرف  :٦

  كلمات   ٦حرف الثاء: فيه عنوانان والكلمات الواردة   :٧

  كلمة   ١١٦عنوانا والكلمات الواردة  ٢٨حرف اجليم: ذكر حتته  : ٨

  كلمة   ١٢٦عنوانا والكلمات الواردة  ٢٩: ذكر حتته چحرف الـ  : ٩
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  كلمة   ٥٢عنوانا والكلمات الواردة  ١٥حرف احلاء: ذكر حتته  : ١٠

  كلمة   ٦٦عنوانا والكلمات الواردة  ٢١حرف اخلاء: ذكر حتته  : ١١

  كلمة   ١٦٠عنوانا والكلمات الواردة  ٣٦حرف الدال: ذكر حتته  : ١٢

  لفظا  ٦١عناوين واأللفاظ الواردة  ١٠: ذكر حتته الڈحرف  : ١٣

  لفظا  ٢٤عناوين واأللفاظ الواردة  ٦ر حتته حرف الذال: ذك : ١٤

  كلمة   ٨٨عنوانا والكلمات الواردة  ٢١حرف الراء: ذكر حتته   :١٥

  كلمة    ٥٣عناوين والكلمات الواردة  ١٠حرف الزاء: ذكر حتته  : ١٦

  كلمة   ١٢٨عنوانا والكلمات والواردة  ٣٠حرف السني: ذكر حتته  : ١٧

  كلمة   ٤٦عنوانا والكلمات الواردة  ١٥حرف الشني: ذكر حتته  : ١٨

  كلمة   ١٧عناوين واأللفاظ الواردة  ٥حرف الصاء: ذكر حتته  : ١٩

  حرف الضاء: ذكر حتته عنوانا واحدا والكلمات املستعملة كلمتان فقط.  : ٢٠

  كلمة   ٢٦عناوين واأللفاظ الواردة  ٧حرف الطاء: ذكر حتته  : ٢١

  كلمة   ١٣حرف الظاء: ذكر حتته عنوانني والكلمات الواردة  : ٢٢

  لفظا  ٥٤عنوانا واأللفاظ الواردة  ١٣حرف العني: ذكر حتته   :٢٣

  كلمة   ٣٣عناوين والكلمات الواردة  ٩حرف الغني: ذكر حتته   :٢٤

  كلمة   ٤٤عنوانا واأللفاظ الواردة  ١٤حرف الفاء: ذكر حتته  :٢٥

  كلمة   ٦١عنوانا والكلمات الواردة  ١٨ته حرف القاف: ذكر حت : ٢٦

  كلمة   ١٦٨عنوانا والكلمات الواردة  ٢٧حرف الكاف: ذكر حتته  : ٢٧

  كلمة   ٦٥عنوانا واأللفاظ الواردة  ١٧حرف الالم: ذكر حتته   :٢٨

  كلمة   ٤١١عنوانا واأللفاظ الواردة املذكورة  ٤٨حرف امليم: ذكر حتته   :٢٩

  لفظا   ١٣٨عنوانا واأللفاظ الواردة  ٣٣ته حرف النون: ذكر حت : ٣٠

  كلمة ٤٠عناوين والكلمات الواردة  ٤حرف الواو: ذكر حتته   :٣١

  كلمة   ٨٦عنوانا والكلمات الواردة  ١٧حرف اهلاء: ذكر حتته  : ٣٢

  كلمات   ١٠عناوين والكلمات الواردة  ٤حرف الياء كما ذكر حتته  : ٣٣
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والكلمات القرآنية املذكورة حتت هذه العناوين عنوانا  ٧٣٧فمجموع هذه العناوين 

  )٢٩(كلمة كما ذكر املؤلف ىف املقدمة  ٣١٠٠يبلغ عددها  

  طريقة الكيالىن ىف عرض الكلمة:

يضع الكيالىن األلفاظ املرتادفة املستعملة ىف القرآن الكرمي ىف كتابه كما 

  يلى:

  : العنوان ىف األردية أوال:١

  لواردة ىف القرآن باإلمجال ثانيا : يذكر األلفاظ املرتادفة ا٢

  : يتكلم عن كل كلمة مع معناها ثالثا.٣

  : يذكر اآلية الىت استعملت فيها تلك الكلمة ىف ذلك املعىن رابعا ٤

" خامسا، األلفاظ املرتادفة باسم "ما حصل: ويذكر الفروق الدقيقة بني تلك ٥

  وتتضح طريقته باملثال القادم:

مخس كلمات وردت ىف )٣٠(الولد ) (" ��"�"عنوان ذكر املصنف حتت 

القرآن هلذا املعىن وهى أجنة، الوليد، الطفل، الصىب، الغالم. ويفسر بعد هذا 

  ة كلمة.اإلمجال كلم

" أجنة " هى مجع " جنني " ومعىن " َجنَّ " استتارالشىء وغشيانه، واجلنني:  :١

َوِإْذ أَنـُْتْم َأِجنٌَّة ِيف بُطُوِن ﴿الولد مادام ىف الرحم، ويستشهد هلذا املعىن بقوله تعاىل:

  )٣١(.﴾أُمََّهاِتُكمْ 

هى لغة تطلق على الصغري الذى هو حديث عهد بالوالدة كما هى " و الوليد: "٢

لق على كل مولود.مث أطلق هذا اللفظ على الطفل صغريالسن قال اهللا تعاىل تط

َأملَْ نـَُربَِّك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ﴿ناقالقول فرعون ملوسى عليه السالم:

لصغري الذى قرب عهده بالوالدة،بل هو ، فالوليد ىف اآلية ليس مبعىن ا)٣٢(.﴾ِسِننيَ 

ىن أى الطفل الصغري السن.والولد واملولود كلمتان التعلق هلما بالطفل أو باملعىن الثا

بعمره فقط بل هلما تعلق بالوالدة بالنسبة للوالد سواء كان صغري السن أو شابا أو 

لنَّاُس اتـَُّقوا يَاأَيـَُّها ا﴿شيخا فكل هؤالء ولد ومولود بالنسبة للوالد.قال اهللا تعاىل:
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َلِدِه َوَال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه يـَْوًما َال َجيْزِي َواِلٌد َعْن وَ َربَُّكْم َواْخَشْوا 

" إذا تعلقت بالعمر تطلق عموما على ويوضح الكيالىن أن كلمة "الولد)٣٣(.﴾َشْيًئا

لخدمة الطفل الذى يكون ىف السابع أو الثامن من عمره ويكون صاحلا و قابال ل

والتذكري والتانيث فيها سواء كما ىف قوله " ويكون مجعها حينئذ "ولدان

  ) ٣٤( ﴾َلْيِهْم ِوْلَداٌن ُخمَلَُّدوَن ِإَذا رَأَيـْتَـُهْم َحِسْبتَـُهْم ُلْؤُلًؤا َمنثُورًا َوَيطُوُف عَ ﴿تعاىل:

: الطفل: طفل مبعىن تنعم ورق  والطفل هو: املولود مادام ناعما ورخصا، والولد ٣

قال للمرأة ناعمة األنامل: الطفلة.فما دام الولد فيه النعمومة والرقة حىت البلوغ، وي

َوِإَذا بـََلَغ ﴿يقال له الطفل، وتطلق على الولد حىت البلوغ ففى التنزيل العزيز: 

فتبني من  )٣٥(.﴾اْألَْطَفاُل ِمْنُكْم اْحلُُلَم فـَْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ 

اآلية أن الطفل بعد البلوغ يدخل ىف زمرة الرجال الذين الجيوز هلم الدخول ىف 

  البيوت بدون االستئذان.

: الصىب: الصغري دون الغالم أو من مل يعظم بعد ويكون ىف اللهو واللعب من ٤

َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ  ﴿عمره، والصبوة امليالن والشوق اىل اللهو، وىف القرآن الكرمي:

وهذا اللفظ يتعلق بعادات الصبا ) ٣٦(.﴾َدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمْن اْجلَاِهِلنيَ َكيْ 

واحلداثة أكثر من تعلقه بسن الطفل أو الصغري. وعلى هذا يقال للغالم الذى 

تكون من عاداته الصبوة بعد البلوغ " صبيا " والصبىي الصغري الذى حركاته 

يَاَحيَْىي ُخْذ ﴿األطفال ىف الطفولة. قال اهللا تعاىل:وسكناته مثل حركات وسكنات 

َناُه احلُْْكَم َصِبي�ا يعىن أن اهللا تعاىل أعطى حيىي احلكم ىف )٣٧(.﴾اْلِكَتاَب بُِقوٍَّة َوآتـَيـْ

  العمر الذى يلعب ويلهو فيه أمثاله:

: الغالم: مأخوذ من الغلمة وهى اشتداد الشهوة للجماع، فالغالم الصىب الذى ٥

ت شهوته أى صار بالغا، ويقال للشباب غليم ويطلق على الولد إىل أن يشب هاج

َويَطُوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن َهلُْم َكأَنـَُّهْم ُلْؤُلٌؤ ﴿ومجعه غلمة وغلمان ففى التنزيل العزيز:

هكذا فصل املصنف هذه الكلمات من حيث استعماهلا ىف اللغة  )٣٨(.﴾َمْكُنونٌ 

ومفردا�ا من جانب ومن حيث استعماهلا ىف اآليات  مع بيان أبوا�ا ومجوعها
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" فراغه من التفصيل ذكر حتت عنوانالقرآنية من جانب آخر، ووجدناه بعد 

  وه � � �ں �الفروق الدقيقة هلذه الكلمات املرتادفة املعاىن فيقول:"ماحصل ��  � � ��

�.  

  ذلك الولد الذى هو ىف بطن األم. اجلنني:

أى الصغري الذى ىف السابع أو الثامن من عمره وبالنسبة للوالد يطلق على  الولد:

  الصغري والكبري. 

  يطلق على الولد الصغري إىل البلوغ.  الطفل :

  الطفل الذى عاداته كعادات األوالد الصغار.  الصيب:

الولد البالغ الشاب. هكذا منهجه ىف إيراد الكلمات املرتادفة،و أنه يذكر  الغالم:

" ولكن وجدناه ىف بعض األحيان روق الدقيقة مستقلة حتت عنوان "ما حصللفا

يرتك هذا املنهج ويكتفى بالتفصيل الذى يأتى به أثناء كالمه على تلك الكلمات 

لتني ذكرمها لامثال حتدث عن كلمىت "والد و أب" املرتادفة الواردة ىف القرآن الكرمي 

" فقال: إن الوالد يطلق على املولود له كما إن الوالدة تطلق على پ�حتت عنوان "

الىت تلد، ويستدل لذلك باآلية القرآنية مث يقول: يقال: لألب واألم والدان كما 

" إ�ا ويقول عن كلمة "أب)٣٩(.﴾َأْن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيكَ ﴿جاء ىف القرآن: 

الوالد واجلد وهلم جرا، ويأتى لفظ "  تستعمل ىف املعىن التام فيطلق هذا اللفظ على

أبوين " لألب واألم على حسب املوقع ، ويأتى لكل واحد بأمثلة من القرآن الكرمي 

َوأَمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن أَبـََواُه ﴿فمثال "أبوين" لألب واألم فقط قوله تعاىل: 

اجلد ) ىف  األب واجلد وجد ومثال" األب" املستعمل ىف اآلباء ()٤٠(.﴾ُمْؤِمنَـْنيِ 

ْعَنا ِ�ََذا ِيف آبَائَِنا اْألَوَِّلنيَ  ﴿قوله:  إِبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكْم  ِملََّةأَبِيُكمْ ﴿وقوله:)٤١(.﴾وَما مسَِ

 )٤٣(.﴾يَاَبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـنَُّكْم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكمْ ﴿وقوله:)٤٢(.﴾اْلُمْسِلمنيَ 

"ويدل على الرتبية واإلصالح. وألجل ويقول: ان أصله"أبو أصل األب وجدناه يبني

"غالبا كما ىف التنزيل العزيز: االبن خياطب الوالد يستعمل لفظ" األب ذلك إذا كان
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خياطب يوسف أباه يعقوب.ويقال )٤٤(.﴾َوقَاَل يَاأََبِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاي ِمْن قـَْبلُ ﴿

رب، واستعمل " أبو هلب " ىف للمضيف: أبو األضياف ولصاحب احلروب أبواحل

القرآن  ألجل هذه الصفة اخلاصة الىت اتصف هو �ا.و�ذا أ�ى الكيالىن كالمه 

" ألنه اتضح الفرق بينهما بعد هذا  كلمة، ومل يذكر عنوان  "ماحصلعن مئىت

التفصيل، فال حاجة اىل بيانه وتوضيحه مرة ثانية.وهذه القاعدة مل تكن مستمرة 

عنده بل أحيانا يبني الفروق مع كلمات ال تزيد عن ثالث، بل ىف بعض األحيان 

يأتى بالفروق، فيتحدث عن كلمتني فقط ومثال ذلك كما يلى.حتدث الكيالىن 

مبينا لكل كلمة معناها مع  )٤٥(" أ�"  وأعراب " حتت عنوان عن " عتل وفظ

االستعمال ىف القرآن الكرمي، وقد تبني الفرق من خالل هذا الكالم،ومع ذلك جاء 

�� �اج اور � بعنوان " ما حصل " قائال: عتل معناها : "  " أى الشديد ىف  ��

 �" كل شىء، والرجل اجلاىف الغليظ اللفظ:  اور  �اج � ��   ا�ل  �چ ��  �� 

��� � � �"أى اجلايف املسيء.أعراب:"وا�  آداب � � ��� � �
�
�� �

�
�
�

أى سكان البادية  "��

 إخل واملثال الثاىن كلمتا عدل وقسط)٤٦(الذين ليس لديهم سليقة للكالم.

لذلك ال يقال إن الكيالين قد خالف املنهج السائد لديه يف وضع  ونظرا

اجة صرح ىف املقدمة أنه سيفعل هذا أحيانا إن كانت احل عناوين األبواب بل إنه

  متس له.

  طريقة ترتيب املفردات:

والطريقة الرائجة ىف املعجمات العربية،  القدمي املنهج كتابه  يف الكيالين اختذ

  ��" عديدة ىف األردية مثل مثال أمامنا كلمات    "���� ���
�

   "  �  فالرتتيب "��"

 " �"مث تذكر " �" تذكر أوال مث تذكر "��" اهلجائى يقتضى أن تكون كلمة 

ولكن اجتنابا للتكرار ىف الشرح والتوضيح "��"وهكذا هو يذكر بعد كل ذلك كلمة

مث جند طريقته ىف الرتتيب غري اهلجائى،على  لكلماتللمفردات ذكر املؤلف هذه ا
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وضع املفردات أنه يذكر املرتادفات حتت عنوان خمتلف إن كانت املرتادفات  

  )٤٧(وغريه "ا��"و"ا�ر� "كثرية،وحتت عنوان واحد ان كانت قليلة مثل عنوان:

  اخللل والنقص ىف تطبيق املنهج:

رمسه لنفسه إال ىف بعض لقد متكن الكيالىن من تطبيق املنهج العام الذى 

األحيان فقد اعرتاه بعض اخللل واالضطراب. ومن مظاهرهذا اخللل واالضطراب: 

اخللل ىف اإلحالة: قد ذكراملؤلف ىف املقدمة أن هناك عناوين ىف األردية قريبة املعىن. 

ففى مثل "آ�د ��و" ،"ر�و "،"��"و،"دوڑ�"و،"��"يصعب بيان الفرق بينها حنو

هذه املواقف بني الفرق بينها قدراإلمكان مع إحالة العنوان اآلخر ىف ذلك املقام 

قائال: لينظر ويرجع اىل ذلك العنوان. ولكن وجدنا اخللل ىف هذا ىف ذكر 

ذكر فيه ست كلمات هلذا املعىن على صفحة رقم "��"و"��عنوان"

" ذكر فيه أحد دوڑ�عنوان  "وفصل القول فيها كما هي عادته  وىف ذكر )٤٨(.٢٣٧

لشواهد القرآنية على صفحة رقم عشر لفظا هلذا املعىن مث فصل القول فيها مع ا

فالعنوان األول والثاين كما ترى قريب املعىن جدا، ويصعب على الباحث )٤٩(.٤٩

التفريق بينهما مع ذلك ما أحال على عنوان آخر ال يف ذكر عنوان أول وال يف ذكر 

وعنوان رقم   " ر�" و " ��" ٤ووقع اخللل أيضا ىف ذكر عنوان رقم عنوان ثان. 

 ٥٥٢والثاىن على صفحة رقم  )٥٠( ٣٧١" واألول على صفحة رقم  �ر"  ١٨
فما أحال املؤلف على عنوان آخر ال ىف هذا وال ىف ذلك، وهناك أمثلة آخرى  )٥١(

العربية هلا مفهوم واسع من هذا النوع. وذكر املؤلف ىف املقدمة أن بعض األلفاظ 

الميكن ىف بعض األوقات أن ترتجم تلك األلفاظ بكلمة أو كلمتني، بل حتتاج إىل 

 � ��" الشرح والتوضيح، مث مثل هلذا بكلمة "وعى" وقال تذكر هذه حتت عنوان

" وقال: تأتى هذه الكلمة حتت وهكذا مثل بكلمة"خذل "���د ر�""و�� ��"و" 

� ��دو "" دو�"عنوان 
� �ى "" تأتى حتت عنوان :زوجوهكذا كلمة " "د�� �  و�� �و�
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وملا راجعنا اىل تلك املظان وجدنا نقصا وخلال ىف بعض هذا إما  "و�ڑا و�� و�

  )٥٢(لسبق القلم وإما لسبب آخر. 

  مسات منهجه ىف عرض مفردات املادة:

على ذكر عنايته بضبط بعض األبواب والكلمات.إن املؤلف قد ينص 

حركة العني ىف املاضى واملضارع واضعا احلركة حتت خط أو فوق خط مشريا بذلك 

اىل أن الكلمة من باب ضرب يضرب أو من باب نصر ينصر أو من باب فتح 

وسرى  )٥٣(يفتح، وقد ينص على ذكر املضارع نفسه مثل بلى يبلو بالء

املؤلف على ذكر با�ا هناك كلمات نص املالحظة:  )٥٥(وعال يعلو علوا.)٥٤(يسرى

وهى كلمات معلومة الباب ال حتتاج إىل بيان، فكان األنسب أن يهملها 

لوضوحها.وقد يذكر مجوع الكلمات كما يذكر مفردا�ا ىف حني آخر، وقد ينص 

على ضد الكلمة ىف قوسني أيضا.ومن منهج الكيالىن أنه يعرض اآلراء اللغوية ىف  

ُهْم ﴿د عند بعض العلماء من "األماىن"ىف اآلية:اواملر  :كثري من املفردات كقوله َوِمنـْ

الروايات الىت قد )٥٦(.﴾أُمِّيُّوَن َال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ 

أدخلوها ىف الدين من عند أنفسهم، وعند جماهد: األماىن  " األكاذيب " وقد 

لغوية دون أن يصحح خطأ أو يرجع واحدا منها وقد يكتفى املؤلف جبمع اآلراء ال

يذكر اآلراء املختلفة مث ينص على القول الصحيح بعد التنصيص على اخلطأ كقوله: 

أنزل ونزل: اإلنزال عند بعض العلماء نزول الشىء من فوق مجلة واحدة كما ىف 

َلِة اْلَقْدرِ ﴿قوله تعاىل:  ال القرآن إىل السمآء الدنيا مجلة أى إنز )٥٧(.﴾ِإنَّا أَنزَْلَناُه ِيف لَيـْ

تـََباَرَك ﴿واحدة.  والتنزيل: إنزال الشيء من فوق منجما منجما كما ىف قوله تعاىل: 

وهو رأى اإلمام  )٥٨(.﴾الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني نَِذيرًا

ن ال يؤيدها القرآن  : ولكوبعد عرض هذه األراء يقول الكيالىن)٥٩(األصفهاىن.

) ٦٠(.﴾َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَال نـُزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدةً ﴿كقوله تعاىل:

والصحيح استعمال اإلنزال ىف مكان التنزيل، والتنزيل ىف مكان اإلنزال. وقد جيمع 
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لم عنها األصفهاىن، مث األراء املختلفة ويرجح واحدا منها كقوله:  الرباىن، وقد تك

العامل ،١كر صاحب املنجد  معنيني للرباىن.،ذكر بعض األراء للعلماء وقال: قد ذ 

والعارف باهللا، والصحيح القول الثاىن ألنه جاء ىف الكتاب العزيز ذكر ،٢،النحرير 

الربانيني مع ذكر األحبار.وقد ينبه على أوهام اللغويني السابقني ويذكر الصواب، 

يئني كان بينهما ذلك ينقل عن ابن فارس معىن الربزخ أنه: احلائل بني الشوبصدد 

" مث ينبه على ومهه قائال: إن قيد التوسع ىف التعريف ليس بصحيح مرازا أى متسعا 

نَـُهَما بـَْرزٌَخ َال يـَْبِغَيانِ ﴿ألن القرآن ال يؤيده، ففى القرآن الكرمي:  التفرق "  )٦١(.﴾بـَيـْ

  )٦٢(ب.مكان التوسع لكان أنس

  اهتمامه �لظواهر اللغوية والصرفية:

هناك أمثلة عديدة هلذه الظواهر، ومنها عنايته باإلفراد واجلمع، وإذا كانت 

اللفظة مما ال واحد هلا فإنه يشري إىل ذلك حنو قوله: اإلبل اسم جنس يطلق على 

األضداد ففى  املذكر واملؤنث وليس هلا واحد وال مجع من لفظها.منها عنايته بظاهرة 

كثري من املواضع أورد األضداد للمفردات وليس هذا فحسب بل عقد الرسالة 

  اخلاصة لبيان لغة األضداد باسم الضميمة الثانية ىف األضداد.

  إحاالته:

يذكر  على أال أكثر الكيالىن من اإلحاالت ىف كثريمن املواضع، واعتاد

� "  ��ارات كقوله " املادة الىت حييل عليها، بل يكتفى ببعض العب
��  د� آ�ه " �� ��

 )٦٣(". ��" أى انظر كلمة " ��

  االستشهاد �لشواهد القرآنية:

نعرف جيدا أن كتاب الكيالىن موضوعه ذكر املرتادفات الواردة ىف القرأن، 

. وإن قلت: إن كتابه معجم املرتادفات يةفمن الطبيعى أن يأتى له بالشواهد القرآن

القرآنية فال مبالغة فيه وليس هذا فقط بل هو معجم لبيان الفروق اللغوية بني تلك 

املرتادفات.ومثال ذلك توضيحه معىن " احلشر " قال: احلشر: االجتماع ويستعمل 
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: ىف األحياء واحليوانات ويقول ابن فارس: احلشر اجلمع مع سوق قال اهللا تعاىل

  )٦٤(.﴾فـََقاَل أَنَا َربُُّكْم اْألَْعَلى، َفَحَشَر فـََناَدى﴿

  االستشهاد �لشواهد احلديثية:

استشهد الكيالىن باحلديث النبوى الشريف بقلة. ويستشهد به لتوضيح 

 معىن كلمة " قر" مبعىن قرة عني يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص�ما�ر  ار�د قـُرَُّة َعْيِين ِيف ": ��

ومن استشهاده به  )٦٦("،قـُرَُّة َعْيِين ِيف الصََّالةِ : ملسو هيلع هللا ىلصأى قال رسول اهللا  )٦٥(،"الصََّالةِ 

  )٦٧(:"البينة على املدعى واليمني على املدعى عليه ".�ار�د �ى قوله:

  االستشهاد �قوال اللغويني:

كثرت الشواهد اللغوية ىف املرتادفات حيث أصبحت ىف املرتبة الثانية من 

  .جتد صفحة خالية عن الشاهد اللغوى قلماالشواهد القرآنية، 

  آراء العلماء ىف "مرتادفات القرآن مع الفروق اللغوية":

أعجب بعض العلماء بكتاب املرتادفات حيث أثنوا عليه وكذلك اعتمدوا 

عليه ومن هؤالء نعيم الصديقى الذى قال ىف جملة ترمجان القرآن:إن املرتادفات مع 

للمرتادفات القرآنية ىف احلقيقة " وقال: إنه كتاب  الفروق اللغوية كتاب املعجم

  )٦٨(جامع شامل مفيد حمقق ىف املرتادفات.

ويقول عليم الناصرى: كتاب املرتادفات ليس كتاب املرتادفات فقط بل هو موسوعة 

  )٦٩(ومعجم ملعاىن األلفاظ والكلمات

 ساجد: إن  ويقول: طالب اهلامشى: إنه كتاب فريد ىف فنه، وهكذا يقول إكرام اهللا

  )٧٠(كتاب املرتادفات كتاب منفرد ىف بابه، ويكون له شأن ىف املستقبل إن شاء اهللا 

  مزا� مرتادفات القرآن:

سهولة تناوله ومأخذه، وسر البحث فيه والوصول إىل من أهم مزاياه 

الكلمة املقصودة دون جهد وعناء، واختصاره ىف الشرح والتفسري، ومجال أسلوبه ىف 

وذكره الشواهد القرآنية واللغوية، وذكره أمساء من ينقل عنهم غالبا باإلجياز، الشرح. 



 197  "اللغوية الفروق مع القرآن مرتادفات" وكتابه الكيالين عبدالرمحن

وعنايته ببعض مسائل النحو والصرف، وإشارته إىل الضعيف واملرجوح من أقوال 

اللغويني. وإىل بعض املسائل البالغية، وذكره األضداد وأنه جيمع املادة مع الرتتيب 

املوفق.وحيدد الفروق الدقيقة بني الكلمات القرآنية احملكم والتنسيق املنظم واالختيار 

املتقاربة الىت تظن مرتادفة عند من يقول بالرتادف وىف احلقيقة هى عند الكيالىن 

ليست من املرتافات ومن مناذج ذلك قوله ىف القلب والفؤاد:القلب لغة يدل على 

اإلنسان  التصريف عن وجه إىل وجه كقلب الثوب، واالنقالب االنصراف، وقلب

وقلب الشيء قلبا: جعل أعاله أسفله أو ميينه مشاله أو )٧١(قيل مسى به لكثرة تقلبه.

الفؤاد: من فأدت يدل على احلرارة يقال: فأد اللحم أو اخلبز: أى )٧٢(باطنه ظاهره.

وقال الراغب: فأدت اللحم أى شويته وحلم فئيد: )٧٣(أنضجه ىف الرماد احلار.

فالفؤاد يطلق على القلب إذا كان فيه معىن التوقد ويدل على هذا املعىن )٧٤(مشوي.

باجلذر الثالثى، وأما القلب فيطلق على العضو املعروف ىف البدن، وهو يدل على 

: ١التصريف عن وجه إىل وجه ألصله واستخدم القرآن القلب ىف ثالثة معان  

ِإنَّ ِيف َذِلَك ﴿ه تعاىل: : العضو الذى ىف الصدر. ففى قول٣: الرأى. ٢العقل  

يًعا ﴿، باملعىن األول.وىف قوله تعاىل:)٧٥(.﴾َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلبٌ  َحتَْسبـُُهْم مجَِ

فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكْن ﴿باملعىن الثاىن.وىف قوله تعاىل: )٧٦(.﴾َوقـُُلوبـُُهْم َشىتَّ 

وأطلق الفؤاد على القلب )٧٨(باملعىن الثالث. .)٧٧(﴾ُدورِ تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُّ 

 )٧٩(.﴾َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارًِغا﴿إذا اعترب فيه معىن التوقد ومثاله قوله تعاىل: 

ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوأَْفِئَدتـُُهْم ﴿وقوله تعاىل:

وإذا كان األمر كما ذكر فالقول بالرتادف بينهما ليس بصحيح بل مها )٨٠(﴾َهَواءٌ 

متقاربان ىف املعىن مع رعاية الفروق الدقيقة بينهما.وهناك كلمات كثرية بينها الفروق 

الدقيقة، ولكن ال يتسع لنا ا�ال لذكرها هنا. ومن مزاياه أيضا ذكره املناسبة بني 

 �ولوالت الكلمات وانظر لذلك كلمة"ة بني املداأللفاظ ومعانيها والفوارق الدقيق

ومن مزاياه عنايته باملسائل البالغية من البيان واملعاىن والبديع، )٨١("�"حتت عنوان"
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" وعنوان � �وضمن كتابه كثريا من اآلراء الىت تتصل �ا وانظر للتفصيل عنوان " 

� ما جند ذلك ىف عنوان "فقهية حنو يتناول الكيالىن بعض املسائل ال)٨٢(" �دن" 

ويشرح عقيدة السلف وأهل السنة واجلماعة ىف باب )٨٣(" �ل و دو�" وعنوان  "دار

وكانت عنايته باملقياس عند دوران )٨٤(التوحيد والصفات اإلهلية ىف مواضع خمتلفة.

  املادة حول معىن أو معان تشرتك فيها املفردات املتولدة من مادة واحدة.

  املآخذ على مرتادفات القرآن: 

جبانب املزايا الىت سلف ذكرها آنفا هناك بعض املالحظات جيب أن يشار 

 إليها ومن هذه املآخذ.

  أخطاؤه ىف األحاديث النبوية: -١

عند االستشهاد باحلديث ال يأتى بسندها وال يذكر خمرجها عموما، وقد 

احلديث الواردة بل ىف  وكذلك ال يذكر ألفاظ  )٨٥(يزيد فيها ما ليس فيها

كثري من املواقع يكتفى برتمجتها، وهذا يعد من العيوب ىف هذا الباب بعد 

  تدوينها.

غلطه ىف ذكر بعض املواد ىف مقام التناسب املقام مثل ذكره كلمة " عذب "  -٢

� ��حتت عنوان " 
�
  )٨٦(" ����د ��" و" ��

اعتباره وزنني للجمع من الرتادفات ومها ليسا من املرتادفات ىف شىء مثل كلمة  -٣

  )٨٧(أشهر وشهور.

التكرار ىف ذكر املفردات حتت عناوين خمتلفة وهذه الظاهرة توجد ىف كثري من  -٤

  )٨٨(املواضع من الكتاب وانظر على سبيل املثال.

ذا اخلطأ ىف كلمة " لدى األخطاء ىف اإلعالل الصرىف ومسائل النحو، وجند ه -٤

  )٨٩(" وىف بعض كلمات أخرى.

ذكره كثريا من الكلمات حتت املرتادفات مع أ�ا هى ليست منها ومن مناذجها   -٦

:  غمر ٣: سكر  ٢صعق   :١" ذكر هلا مخس كلمات:  � �ش ��" 



 199  "اللغوية الفروق مع القرآن مرتادفات" وكتابه الكيالين عبدالرمحن

: غشي.فالكلمات الثالث األوىل من املرتادفات، أما كلمة " ٥: صرع  ٤

 ف معناها ما لفظه:صرع " فذكر املؤل ���ن"  أم ا����� � �رى � � " �� �� � �ر ��

 � � �� � � � � � د� � اور
� � ،صرع،� ا�ن � �ش � � �خ � ز��

   ��ا�اب �   ز� �   و� �   �ا� فهذه الكلمة إن تكن هلذا )٩٠(."اور

املرض املشهور الذى يقال له " أم الصبيان " فممكن أن تعد من 

املرتادفات، ولكنها ال تستعمل ىف هذا املعىن إال عند القرينة، و أما 

استعماهلا العام فهو مبعىن " الطرح على األرض ألجل االضطراب واهليبة 

 يؤيد أ�ا قد تأتى مبعىن " فاالستعمال القرآىن�هكذا كلمة " ".و 

 الصعق" " كما ذكرها املؤلف، وقد تأتى مبعىن غشيان الشيء  ���

واستتاره وهو معناها األصلى الذى كان حيتاج إىل التدقيق فيه، وأما املعىن 

األول فهو على حسب االستعمال.وهناك صفحات عديدة ورد فيها كثري 

  )٩١(املفردات من هذا القبيل والكيالىن مادقق فيها.من 

خذ عليه أنه ذكر ىف مصادر الكتاب ومراجعه كتبا مل يناسب ذكرها أل�ا : ومما يؤ ٧

ال تعد من املصادر واملراجع مثل " املنجد " ففى كثري من األحيان جنده 

 .أنه ينقل عنه، وللعلماء كالم كثري واعرتاضات شىت على اإلحالة للمنجد
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  اخلامتة:

لقد بدأنا هذا البحث بالكالم حول ظاهرة الرتادف واختالف العلماء فيه 

دفات القرآن مع الفروق مرتاة عبد الرمحن الكيالىن و كتابه "قدميا وحديثا، وحيا

أخريا مث ذكر عدة أمور تتعلق بكتابه و  كما أجرى احلديث عن مقدمته أوالاللغوية"  

ذكر منهج الكتاب حنو ترتيب مفرداته وطريقة إيرادها ومزايا كتابه واملآخذ عليه.أما 

امللحقات فأشري إليها إشارة عابرة أل�ا حتتاج إىل دراسة مستقلة واملوقف ال يسع 

رأى أن هناك كلمات كثرية هلا هنا.ذلك أنه ملا فرغ الكيالىن من ذكر املرتادفات 

 شرح وتوضيح فذكرها توجد هلا مرتادفات وهى حتتاج إىل" ال خاصة  "املعارف

" أى امللحقات وهلا فوائد مجة وتغىن عن تصفح كتب  ضميمه جاتحتت عنوان "

كثرية ملن يريد ىف هذا ا�ال أن حيصل على فريدة من فرائد العلم والعرفان وخزانة 

كر املعارف حنو للكلمات املتقاربة ىف كتاب اهللا.وهذه امللحقات مخسة. األول ىف ذ 

األنبياء والرسل واملالئكة، والكتب املنزلة من اهللا تعاىل، وأمساء األبرار واألسرار 

واآلهلة الباطلة، والبالد واملدارس، والكتاب والسنة واألعداد،والثاىن ىف ذكر النكرات 

اليت ليس هلا مرتادفات يف القرآن الكرمي، والثالث ىف ذكر األضداد مثل األمساء 

امعة وغلط العام، واأللفاظ املتشا�ة اليت يتعني معناها من السياق، والفرق بني اجل

املعىن اللغوي والشرعي، والفرق العجيب يف املعىن بسبب تغيري حركة يف حرف الفاء 

وبيان بعض احملاورات وأثر احلروف على زمن الفعل، والرابع ىف ذكر األفعال الىت 

ا، واملصادر الىت يتغري معناها بسبب تغيري حركتها، يتغري معناها بتغيري حركة عينه

  ات.واخلامس ىف ذكر املتفرق
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  اهلوامش واإلحاالت
 

  عبدالرمحانالكيالنىحيا�ومؤلفاته،م.١٩٩الفجر الشهرية ديسمرب  وسريته يف جملة مطلعانظر ترمجته    )١

احملدث  جملةفيدة الشيخ عبدالرمحان الكيالىن.رسالة املاجستري ىف اللغة العربية للحافظة خدجية الطاهرة ح      

برصغري من أهل  م.١٩٩٦يوليو  ،٦م، والعدد ١٩٩٦ ،مارس ٥م، والعدد ١٩٩٦يناير  ٤الشهرية العدد 

  خدام القرآن من أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية).(حديث خدام قرآن، 

   ٢٣ :مطلع الفجر ص   )٢

   ١٢٥ :املرجع نفسه ص   )٣

   ٣٠ :. رسالة املاجستري خلدجية الطاهرة ص٧٧ :مطلع الفجر ص   )٤

   ٣٧ :املرجع نفسه ص   )٥

  ٢٣ :املرجع نفسه ص   )٦

   ١٨ :ص ،رسالة املاجستري   )٧

  ١٨ :املرجع نفسه ص   )٨

  ٢٣ :مطلع الفجر ص   )٩

   ٢٢ :رسالة املاجستري ص   )١٠

  ١٤٤-١٤١ :م، ص١٩٩٦جملة احملدث الشهرية لشهر يوليو    )١١

  ٢١ :املرجع نفسه ص   )١٢

األلفاظ  .٣١٠:ص م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥رمضان عبد التواب، الطبعة الثالثة يف فقه اللغة العربية د.  )١٣

ألفاظه  ما اختلفت هـ.١٣٢١أبو احلسن على بن عيسى الرماين، املطبوع بالقاهرة سنة  ،املرتادفة

أوملان،  دور الكلمة ىف اللغة ، م.١٩٦٤سلطان بدمشق سنة واتفقت معانيه  األصمعي، نشره مظفر 

  ١/٣٢٥ ،ص:املزهر يف علوم اللغة ٩٧:ص،م١٩٦٢ترمجة الدكتور كمال بشر، القاهرة 

  ٤٣ :ص،م١٩٥٦الصاحيب، ياقوت احلموي، نشر أمحد فريد رفاعي، القاهرة    )١٤

  ٩٧ :م.ص١٩٧٣فخر الدين قباوة، حلب  شرح التصريف اململوكي ، ابن يعيش، حتقيق الدكتور   )١٥

  م.١٩٧٥، ابن درستويه، حتقيق عبد اهللا اجلبوري، بغداد ١٦٦-١/١٦٥ ، ص:تصحيح الفصيح        

   ١/٤٠٥ ،ص:املزهر يف علوم اللغة         

   ١/٤٠٥،ص:املزهر يف علوم اللغة   )١٦

  ١/٤٠٣،ص:ملزهر   )١٧

أليب هالل العسكري، ناشر: مولوى حممد أمري محزة باهتمام عبدالكرمي،مكتبة إسالمية ،الفروق يف اللغة   )١٨

�� ،
� �ان �ر��

�   ١٣ :هـ.ص١٤٠٤۔��

  ٣٧، ٣ :ص، هـ١٣٤٤البن دريد األزدي، حتقيق كرنكوحيدر آباد الدكن باهلند ،مجهرة اللغة   )١٩

  ٧٤٢٠اآلية:   )٢٠
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  ١٠٩٢١اآلية:   )٢١

  ١١٤٢٢اآلية:   )٢٢

  ٣٢٢٣اآلية:   )٢٣

  ٣٢٠ :ص،م١٩٥٦ –م ١٩٥٢حتقيق حممد علي النجار، القاهرة ،فصول يف فقه اللغة العربية   )٢٤

 ،املقدمة)، مكتبة السالم (لفظ"  شمرتادفات القرآن للشيخ عبد الرمحن الكيالين حتت عنوان "پي  )٢٥ � ���

  م٢٠٠٩ ،الطبعةالعاشرةر�، و� �ره ��٢٠ 

  ٦ :ص ،نفس املرجع  ) ٢٦

  ٧١ :ان صس" إنآدميحتت عنوان "،مرتادفات القرآن   )٢٧

  ٢٢٩٢٨اآلية:   )٢٨

كتاب املرتادفات للشيخ عبد الرمحن الكيالين منهجه ومقارنته باملفردات للراغب األصفهاين، رسالة    )٢٩

إسالم  ،م، كلية اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية العاملية ٢٠٠٧،٢٠٠٨املاجستري أليب أويس جل ويل، 

  آباد 

   ٨٠،٨٢ :ص،املرتادفات   ) ٣٠

 ٥٣ اآلية:أجنم  ٣١)  

  ١٨اآلية:ءآشعر    )٣٢

  ٣٣لقمان اآلية:   )٣٣ 

 ٧١ اآليةواقعة: ٣٤)  

 ٥٩ اآلية: توبة ٣٥)  

  ١٢ اآلية: يوسف   )٣٦

 ١٢اآلية: مرمي ٣٧)  

 ٢٣:اآليةور ط ٣٨)  

 ١٣:لقمان اآلية ٣٩)  

  ١٧الكهف اآلية:  ) ٤٠

  ٢٤اآلية: ؤمنم   )٤١

  ٧٨اآلية:حج    )٤٢

  ٢٧اآلية:بقرة    )٤٣

   ١٠٠ف اآلية:سيو  ٤٤)  

   ١٢٠ :ص ،املرتادفات   )٤٥

  ١٢٠،١٢١ :ص ،املرتادفات   )٤٦

  مقدمة املرتادفات   )٤٧

   ٢٣٧ :ص ،ملرتادفاتا   )٤٨
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   ٤٩٤ :ص ،نفس املرجع   )٤٩

  ٣٧١ :ص ،نفس املرجع   )٥٠

   ٥٥٢ :ص ،نفس املرجع   )٥١

   �� ��"عنوان " ٤٤٩ :ص ،مرتادفات   )٥٢

  ٨١ :ص ،نفس املرجع   )٥٣

   ٤٢٠ :ص،نفس املرجع    )٥٤

   ٥٨٤ :ص،نفس املرجع    )٥٥

  ٧٨اآلية: ةقر بال   )٥٦

  ١القدر اآلية:   )٥٧

  ٣١اآلية: نالفرقا   )٥٨

، دار املعرفة حممد املعروف بالراغب األصفهاين أليب القاسم احلسني بن،املفردات يف غريب القرآن  )٥٩

   ٤٨٨ :ص ،لبنان،بريوت

  ٣٢اآلية: نالفرقا   )٦٠

  ٢٧ :الرمحن اآلية)   ٦٢

   ٧٩ :ص ،املرتادفات   )٦٢

   ٩١ :ص :املرتادفات   )٦٣

  ٢٤،٢٣ اآلية: النازعات   )٦٤

باب حب النساء) واحلديث رواه النسائي عن أنس بلفظ: قال رسول (سنن النسائي كتاب عشرة النساء   )٦٥

لطيب وجعل قرة عيين يف الصالة،دار السالم والنشر والتوزيع، االنساء وا :حب إىل من الدنياملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

   ٣٣٩١،٣٣٩٢، ٤٦٩ :ص،م١٩٩٩الرياض، الطبعة األوىل 

  حتت عنوان "غلط الطعام".  ٩٩٤ :املرتادفات ص   )٦٦

   ٦٨١ :ص،نفس املرجع    )٦٧

  م١٩٩٤ترمجان القرآن، ا�لة الشهرية العدد الذي نشر يف يناير    )٦٨

  م١٩٩٢يناير سنة  ٣١االعتصام: ا�لة األسبوعية العدد الذي نشر يف    )٦٩

م. هذه النقول واحلواشي كلها مكتوبة يف ١٩٩٢جهلم) اليت نشرت يف يناير (احلرمني ا�لة الشهرية    )٧٠

  نسخة املرتادفات أيضا 

   ٦٨١ :ص  ،هـ١٤٢٣ حتقيق عدانان الداودي دار القلم دمشق، الطبعة الثالثة،املفردات للراغب   )٧١

  ٧٥٣ :ص ،املعجم الوسيط   )٧٢

  ٦٧٠ :ص،املعجم الوسيط    )٧٣

   ٦٤٦ :ص ،املفردات   )٧٤

  ٣٨اآلية:   )٧٥
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  ١٤اآلية:   )٧٦

  ٤٦:اآليةاحلج   ) ٧٧

   ٣٨٥ :ص ،باكستان هتكو   هالعثماني هاملكتبالوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيزالدامغاين،    )٧٨

  ١٠اآلية:   )٧٩

  ٤٢اآلية:  ) ٨٠

   ١٨٨-١٨٧ :، وص١١٧:ص  ،مرتادفات   )٨١

  ٥١٠ :، وص٧٢٨:، وص٣٥٠ :ص،مرتادفات    )٨٢

   ٧٨١ :، وص٤٥٠ :ص ،مرتادفات   )٨٣

   ١٨٢ :ص ،مرتادفات   )٨٤

   ٥٣٨ :ص ،مرتادفات   )٨٥

  ٦٦٦-٦٦٥ :ص ،مرتادفا   )٨٦

  ٨٣٢ :ص ،مرتادفات   )٨٧

  ٢٠٢، ٢٠٠، ٨٣٥، ٧٤٦ :ص،مرتادفات    )٨٨

  ٦٦٦، ٣٤٨، ٢٦٠ :ص ،مرتادفات   )٨٩

  ٢٥٨ :ص ،مرتادفات  ) ٩٠

   ٥٨٤، ٤٨٥، ٤٦٢، ٣٢٠، ٢٩١، ٣١٨، ٢٦٧، ٢٦٠ :ص ،مرتادفات   )٩١
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  اإلسالمية الفرق كربى  بني اجلامعة األصول
The Unanimous Principles between the Major Islamic Sects 

  *عبد احلميد خّروبكتور د ال

ABSTRACT  

The Muslim nation shows great diversity in many ways: 
Ethnical, lingual, tribal, racial, colour, cultural, etc. Nevertheless, 
such differences have never been supposed to impede their way to 
their unity. The Muslim nation has far more reasons and mutual 
foundations to be united. But unfortunately, the Muslim history 
witnesses squabbles and skirmishes between different sects of this 
otherwise one Ummah. These disputes led us to the recesses of 
ignorance and intolerance, which in turn left us lagging behind the 
world and advancement, and now, we are called the third world, 
which is not an honour any way.  

We need to work on the similarities between different sects 
of the Muslim nation and let them learn how to live together keeping 
their differences. So that they may get united. All the Muslims sects 
fundamentally believe in the same set of beliefs, practices, and 
rituals. The differences in these areas are the differences of diversity 
and extensions, not of contradiction. This diversity is the beauty of 
deliberation and discussion, hence a reason for knowledge to grow, 
it should not be a matter of contentions. We need to highlight the 
mutual common grounds of Islamic beliefs and religiosity among 
the sects to unite this nation. We need to teach how to tolerate and 
respect each other with difference of opinions. We should encourage 
constructive dialogues between the Muslims sects and let them 
understand point of views of each other and thus remove the 
misconception about; each other. We should curb the contentious 
and discordant voices and build up an atmosphere where a healthy, 
tolerant and heterogeneous society may emerge and pave the way to 
Muslim unity and thence to success in this life and the life to come 
after death. In this perspective, the author of his present study 
explores to find the teachings and guidance of Islam. This is the 
theme of the present study. 

Keywords: Muslim Nation, Dialogue, Understanding, Differences 
____________________ 
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 ،ومطلب شرعي عظيم،ومقصد من أجلّ وحدة املسلمني فريضة من فرائض الّدين

مقاصد الشريعة اإلسالمية،والدالئل عليها قطعية،من القرآن الكرمي والسّنة الّنبوية 

وتأمرهم ،)١(حيث وردت نصوص كثرية،تدعو املسلمني إىل الوحدة واالحتاد

واأللفة فيما بينهم،واجتماع الكلمة،والتعاون،والتآزر  )٢(تعاىل حببل اهللا باالستمساك

الطائفية  ،إّال أّن )٤(التشّتت والتفّرق،والتمّزق،والتخاصم،وتنهاهم عن )٣(،والتكاتف

كّرست اخلصومة بني املسلمني،وصّري�م فرقا متصارعة،وأحزابا متناحرة وهي الزالت 

 حاضرة بقّوة يف واقعنا،وتصطنع العقبات اليت تعيق وحدة األّمة و�ضتها. 

الفرقة،من خالل والسبيل إىل اخلروج من هذا الواقع املرير،أن جنّفف منابع 

توجيه إراداتنا،وعزائمنا ومشاعرنا،وما بأنفسنا،حنو وحدة األّمة،ونعيد قراءة تراثنا 

قراءة جديدة،ونتعامل معه باألسلوب العلمي،احملّلى باملوضوعية والدقة يف النقل 

والتحقيق وننظر فيه مبنظار الباحث العدل،الذي يتقّصى احلقيقة أّىن كانت،وكيفما 

املسافات البعيدة بالبناء والتشييد،الباخلصومة والتنديد،ونعّبد الطريق  كانت ونطوي

بالوفاق البالشقاق،وباحلقائق ال باألوهام،ونرفع راية االئتالف الراية االختالف 

وننقل خالفاتنا من الطائفية املظلمة،إىل املذهبية اإلسالمية النّرية،وحنذر من 

ة،واملتعّصبني الذين إن وجدوا خلصومهم أصحاب األقالم املأجورة،وجتار الطائفي

حسنات،تضايقوا منها وسرتوها،وإن وجدوا هلم سيئة نفخوا فيها وأذاعوها،وأن 

نواجه الواقع بفهم،وصرب،ومصابرة ونتعاون على تشييد صرح احلقائق العلمية لتطهري 

الرتاث اإلسالمي من الّدخيل،هذا الرتاث الذي مل يكن تراثا زهيدا،منغلقا على 

نفسه،بل كان تراثا زاخرا بأنواع العلوم واملعارف والفنون يف شىت ا�االت منفتحا 

على غريه،مّتصال برتاث احلضارات القدمية،حيث كان لدخول األجناس املختلفة يف 

اإلسالم،وخمالطة املسلمني لغريهم،والرتمجة الّنشيطة املتنّوعة،أثر كبري يف نقل العلوم 

صحوبة بالّدخيل إىل ساحة اإلسالم،واإلسهام يف نشوء واملعارف،والفلسفات امل
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الطائفية اليت أنتجت كّما هائال من الّروايات املوضوعة،اليت تضرم نار الفرقة بني 

  املسلمني.

إّن الّنظر الدقيق يف تراثنا،والتفتيش فيه بعمق،ووزنه مبيزان الّشرع،يؤّدي إىل  

نيد الّشبهات،وقطع حبل كشف الّدخيل فيه،وحتديد موقعه،وبيان وهنه،وتف

املتمسكني �ا،واملرّوجني هلا،وتعميق املفاهيم،ووضوح الرؤى،واملراجعة والتصحيح 

وجتديد اخلطاب اإلسالمي،واالنفتاح على اآلخر،ونشر ثقافة التعايش الّسلمي 

  والتمييز بني الرتاث والوحي،وبني الثوابت واملتغريات.

اخلطأ والّصواب،تسّللت من  وإّن هناك خالفات كثرية،تقع ضمن دائرة

الرتاث،ومتوقعت يف دائرة الكفر واإلميان،وتسربلت بطابع القداسة والوحي وانطلقت 

سهامها املسمومة،تفتك بوحدة املسلمني،لذا جيب أن يكون الشرع احلنيف 

وحده،هو املعيار وامليزان،يف إطالق ألفاظ الكفر،واإلميان،والتفسيق والتبديع،كي 

  ن الوحدة املنشودة. نقرتب مجيعا م

ومن عظمة اإلسالم،أنه جعل الوحدة بني املسلمني يف األصول،وفسح 

الطريق للخالف يف الفروع،كي تتّم مواكبة التغيري والتطور يف واقع احلياة واستيعاب 

القضايا املستجدة يف إطار مبادئه،إّال أّن واقع املسلمني طغى عليه اخلالف املقيت 

املظهر مع الّزمن،يتموقع يف تفكري املسلمني ويف خطابا�م يف الفروع،وغدا هذا 

ومعامال�م،حىت لكأّن ماخيتلف فيه املسلمون أكثر مما جيتمعون عليه،وهذا خالف 

  احلقيقة اليت جيّليها البحث العلمي،والتفكري الصحيح،والتاريخ الصادق. 

 واألصول اليت أوجب اإلسالم الوحدة فيها،هي:وحدة العقيدة،ووحدة

الشريعة،ووحدة األّمة،ومساحة هذه الوحدة يف األصول،كبرية وواسعة جدا،وفيما 

 يلي صورة من هذه الوحدة القائمة فعال بني املسلمني يف األصـول،واليت تتجّلى يف:
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  أ ـ وحدة العقيدة:

مع كّل ماحدث من خالف يف قضايا التنزيه والتشبيه،بسبب اختالف 

،فإّن )٥(املسالك يف استعمال العقل والتأويل للّنصوص بني مكثر،ومقتصد،ومقّل 

هناك قامسا مشرتكا بني اجلميع،حيث يتفق أهل السّنة واإلباضية واإلمامّية يف 

  اإلميان بأصول اإلسالم العقائدية الكربى،وهي:

  ميان باهللا تعاىل،وتوحيده يف الذات والصفات والفعل والعبادة.اإل  -  ١

  وأنّه خامت الّنبّيني،واإلميان جبميع األنبياء واملرسلني. ملسو هيلع هللا ىلصاإلميان بالّنيب   -  ٢

  اإلميان باملالئكة واليوم اآلخر،والقضاء والقدر خريه شرّه.   -  ٣

اإلميان بالقرآن الكرمي،وأنّه الكتاب املنّزل من عند اهللا تعاىل عن طريق   -  ٤

املنقول إلينا  ملسو هيلع هللا ىلصاألمني جربيل عليه السالم على الرسول الكرمي حممد

بالتواتر،املتعبد بتالوته،وهو ا�موع بني دفيت املصحف الشريف وال قرآن 

  غريه،واإلميان جبميع الكتب السماوية.

اإلسالمية،ليست وحدة ننشئها من عدم،بل هي وحدة  إّن وحدة األّمة 

كانت قائمة وموجودة فعال،مث دّبت إليها عوامل الّضعف تنخرها شيئا فشيئا،حىت 

تالشت مع الّزمن،ولكّنها مل متت،بل هي حباجة إىل من يعّبد هلا الطريق،ويزيل عنها 

  طبقات اجلليد اليت تراكمت فوقها،ويبعثها من جديد.

  :وحدة الشريعة

يؤمن أهل السّنة واإلباضية واإلمامية،بأّن الشريعة اإلسالمية املتمثلة يف 

هي مصدر التشريع واألحكام،فما أحّله القرآن  ،ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الكرمي،وسّنة الّنيب 

الكرمي والسّنة النبوية،فهو حالل،وما حّرماه فهو حرام،واألصول الباقية كاإلمجاع 

  تنادها إىل القرآن والسّنة.والقياس وغري ذلك،القيمة هلا إال باس

وقد اتفقوا على أصول العبادات واملعامالت،فجميعهم يؤمن بقواعد 

اإلسالم وأركانه،فالّصالة والزكاة والصيام واحلج،كّلها فرائض واجبة،والتطلق كلمة 
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مسلم على من ينكرها،بل إّن مساحة االتفاق أكرب من ذلك بكثري،فاجلميع يؤمن 

،ولئن اختلفوا يف غسل األذنيني  وء،وجبواز التيمم عند الّضرورةبأنّه الصالة بغري وض

أو مسحهما،أو يف الرفع واإلرسال،والقبض والسدل،فهي مسائل فرعية اختلف فيها 

علماء الفرقة الواحدة،كما أّ�م مجيعا يتفقون على أّن شهر الصيام،هو شهر 

الفجر إىل غروب  رمضان وليس غريه من شهور السنة،وأّن الصيام يبدأ من بزوغ

الّشمس،واخلالف يف بعض األحكام املتعلقة بالصوم،كاملفطرات والقضاء وغري 

ذلك،وهي أمور غري مؤثرة،بل هي قائمة على  االجتهاد يف فهم أدلة الكتاب 

والسّنة،كما أ�م مجيعا يؤمنون أّن احلج يكون لبيت اهللا احلرام يف مكة املكرمة 

لغري بيت اهللا احلرام،وأما  مبطالت احلج،وغريها من وإقامة شعائره،وليس هناك حج 

فقهياته،فهي حمكومة باالجتهاد القائم على الدليل،وهي أمور غري مؤثرة يف أصل 

  هذه العبادات.

ويؤمنون كذلك بأّن الزكاة فريضة،أوجبها اهللا تعاىل على األغنياء تؤدى 

،فهو اختالف ليس يف ملستحقيها،ولئن اختلفوا يف وجوب الزكاة على بعض األشياء

األصل،بل يف االجتهاد الذي ال خيلو منه علماء املذهب الواحد،بل جند أحيانا 

أقواال كثرية يف املذهب الواحد،منها املتشدد واملتساهل واملعتدل،وعلى أويل األلباب 

من األمة اإلسالمية،أن ينتقوا من تلك األقوال أقر�ا إىل روح الشريعة اإلسالمية،ال 

  ون تلك االجتهادات سببا يف الصراع.أن تك

ومساحة االتفاق يف دائرة املعامالت واسعة جدا،فجميعهم يتفقون على 

اجتناب احملرمات،يف عقود الزواج والبيع والشراء،وحترمي القتل بغري حّق،وحترمي أكل 

امليتة وحلم اخلنزير وشرب اخلمر،وكّل مسّكر،والزنا والرّبا والسرقة والغّش 

ر،واالعتداء والظلم،وشهادة الّزور،كما أّ�م يسعون للتمكني لشرع اهللا واالحتكا

 تعاىل،وإقامة فرائضه.
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  وحدة األّمة:

إّن تنوّع املسلمني إىل شعوب وقبائل وأجناس وألوان وقوميات وألسنة 

واختالف عادا�م وتقاليدهم وأعرافهم،مل يكن أبدا عائقا أمام وحد�م،ومل متنعهم 

العقبات اليت تعرتض طريقهم،من اإلميان بأّن وحدة األّمة،من األصول الثابتة 

إلسالمية،فريضة شرعية،الخالف وأّن األخوة ا ملسو هيلع هللا ىلصبكتاب اهللا تعاىل وسّنة رسوله 

يف اإلميان �ا بني طوائف املسلمني،بل إّ�م مجيعا يؤمنون بأّن رابطة األخّوة اإلميانية 

مقّدمة على الروابط املذهبية،والتنظيمية،واحلزبية،وأّن كّل مايتعارض مع أحكام 

طريقها إىل  اإلسالم وتعاليمه،فهو مطروح ورّد،إّال أّن املفاهيم املغلوطة اليت وجدت

  .أذها�م وفّرخت األحقاد والعداوات،والظّنون السّيئة وعشعشت يف ،املسلمني

مجعها،وأذهبت رحيها وبّددت طاقا�ا،وجعلتها  زّقت وحدة األّمة،وشّتتم

الّنهوض أثقلتها القيود  أّمة مستضعفة،تضيق بأبنائها،وتنشرح ألعدائها،وكّلما أرادت

أن كانت أمريته،وخادمة بعد أن كانت سّيدة وبعبارة  وجعلتها يف مؤّخرة الرّكب،بعد

  لطيفة تنتمي إىل العامل الثالث.

ورغم ذلك كّله،مل ينقطع اخلري يف هذه األّمة،بل الحت بوادر الفجر 

فيها،وتقّدمت قوافل الشهداء،يف مواجهة الغزاة واحملتّلني،وتعالت صيحات الّنخبة 

رت اجلوامع الفقهية،واجلمعيات الّدعوية منها تنادي بالوحدة،وكثرت شعارا�ا،وظه

وامللتقيات الفكرية،واملؤمترات العلمية،والتنظيمات احلزبية،وهي كّلها على تنّوعها 

واختالف مشار�ا،تتأّمل لالختالف وتدعو لالئتالف،وقد كتبت عن الوحدة 

مقاالت،وطبعت بامسها كتب وجمالت،وصارت حمور االجتماعات،وعنوان 

رجت مفاهيمها يف املناهج التعليمية املتعّددة،لترتّىب األجيال على احملاضرات،وأد

ضرور�ا وأمهّيتها،وتشكّل آليات،تعّبد طريق عودة األّمة إىل وحد�ا،وتبّني أّن املّتفق 

عليه بني املسلمني،أكرب بكثري ممّا اختلفوا فيه،وهذه اجلهود الرّامية إىل وحدة 

  ن بني ثالثة خيارات متباينة،وهي:األّمة،تدفعنا إىل حتديد موقفنا م
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  اعتزال مجيع الفرق:ـ  ١

الذي رواه عنه  ملسو هيلع هللا ىلصحبديث الّنيب لعّل البعض يتعّلل يف اعتزال مجيع الفرق،

والذي حيّث فيه املسلمني على وجوب لزوم مجاعة املسلمني حذيفة بن اليمان_،

يف ذلك من وإمامهم،ولو كان هؤالء األمراء عصاة،والّنهي عن اخلروج عليهم،ملا 

مفسدة عظيمة،فإن مل يكن للمسلمني مجاعة،فاالعتزال أوىل،إال أّن هذا االعتزال 

يكون أوىل يف حّق الفرد الذي خيشى على نفسه الفتنة يف دينه،وأّما جمموع 

املسلمني،فواجب عليهم أن يسعوا إلقامة اجلماعة،وتعيني اإلمام الذي يتوّىل 

  .)٦(شؤو�م

  :املخاصمة والّصراعـ  ٢

يبدأ التصادم من تصّورك ملخالفك بصورة مقيتة،جتعلك تضمر له العدواة 

يف نفسك،وتقّلل من شأنه وقدره،وتسيء الظّن به،وحّىت لو عمل عمال صاحلا 

فإّنك تظّن أنّه ما أراد بذلك إال أن خيفي وجه احلقيقي عنك،فال سيئة غفر�ا له 

  وال حسنة قبلتها منه.

به إىل التشنيع بالفرق املخالفة،ّمث يتطّور بعد إّن هذا اخليار يدفع أصحا

ذلك إىل قتل األبرياء وإراقة الدماء،وحتدث مفاسد عظيمة،الخالف يف حرمتها  

وتضيع األخّوة بني املسلمني اليت هي فرض بالكتاب والسّنة،فيقام الفرع،ويهدم 

  األصل!.

  التقارب والتعايش:ـ  ٣

،وهو يسعى للحشد حول  )٧(غةالتقارب من االقتصاد والبعد عن املبال

وأصحابه يسعون إىل التقريب بني كربى الفرق ،)٨(كلّيات اإلسالم وثوابته املقّررة

اإلسالمية،وتضييق دائرة اخلالف،ونقله من اخلالف العقائدي إىل اخلالف الفقهي 

  والسياسي،ومن أصول الدين،إىل أصول املذهب،وحترير الفروع من األصول.
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إّن التقارب هو السعي لتحقيق اجلماعة،والقضاء على الفرقة،حيث أمرنا 

 .)٩(بااللتزام باجلماعة،وحّذرنا من شّر الفرقة ملسو هيلع هللا ىلصالّنيب 

والتقارب يف مراحله األوىل،يكون باالطالع على تراث كّل فرقة،وحماولة 

  تقّصي األسباب احلقيقية للفرقة بني املسلمني. 

ية،وإلغائها،فإّن هذا الميكن،كما أنّه اليعّد والتقريب اليعين حمو املذهب

عمال علميا،وليس يف ذلك سعة،بل تضييق على األّمة،وإّمنا يعين العمل على إجناز 

قواسم مشرتكة،جتمع مشل املسلمني،ومتحو الشكوك والظّنون السّيئة،وقد كان هذا 

  .)١٠(األمر يف غاية الوضوح ألصحاب التقارب

 األربعينيات من القرن املاضي،عن تأسيس دار وقد أمثرت جهود العلماء يف

التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف مصر،وأصدرت جملة "رسالة اإلسالم"،اليت  

كانت ترمجان أفكارها،وكان من أعضاء هذه املؤسسة:الشيخ مصطفى املراغي 

والشيخ حممد شلتوت،والشيخ مصطفى عبد الرزاق،ومن الشيعة السيد حممد حسني 

الغطاء،والسيد جواد مغنية،والسيد شرف الدين املوسوي وغريهم آل كاشف 

وتتابعت اجلهود،فأنشئت يف األردن مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي حتمل 

م اهتمت مؤسسة اإلمام اخلوئي بالتقريب بني ١٩٨٤نفس الرسالة،ويف سنة 

املذاهب اإلسالمية،وعقدت مؤمترات عديدة اجتمع فيها علماء من خمتلف 

م،مؤسسة ا�مع العاملي ١٩٩١ذاهب اإلسالمية،وأنشئت يف طهران سنة امل

  للتقريب بني املذاهب اإلسالمية.

كما أّن املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،اليت أنشئت يف سنة 

  )١١(م،عقدت عدة ندوات ومؤمترات للتقريب بني املذاهب اإلسالمية١٩٨٢

عار التقريب،اّختذه غطاء للتبشري وممّا يؤسف له،أّن بعض من يرفع ش

وزادت من  واالستقطاب،ومترير مشاريع سياسية،نشرت الفوضى،وزعزعت األمن،

حّدة النزاع واخلالف بني املسلمني،ومع كّل ذلك فالينبغي أن نيأس ونستسلم 
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للتخّلي عن السعي لوحدة املسلمني،بل علينا أن نبحث عن آليات جديدة،نصّحح 

مسارنا،ومنطلقات قويّة تعّمق فهمنا،ولعّل التذكري ببعض األمور الضرورية،يوفّر �ا 

جّوا هادئا للحوار والتعايش الّسلمي،وحييي املبادرة فينا،ويبقيها يقظة نشطة،وهي 

  من قائمة مفردات التواصي باحلّق،والّصرب،ومنها:

  ـ نوا� حسنة ال ظنون سيئة: ١

ثابت أمام عواصف االختالف،وعليها تبىن  الّنوايا احلسنة،أساس كّل بناء

،تكون هّشة )١٢(املقاصد،وتتحّقق األهداف،واألعمال اليت خيالطها سوء الظنّ 

والتلبث أن تتالشى وتندثر،وتنثرها الرياح،وأخالقيات اإلسالم بعيدة عن هذه 

اآلفة،بل إّن الشرع احلنيف ينهى عن الوقوع يف معاصي القلوب،اليت تفتك 

  .)١٣(وقعه يف اآلثامباإلنسان،وت

وقد جند أقالما كثرية،تكتب عن التقريب،وألسنة الحتصى تنادي بوحدة 

املسلمني،ولكن ذلك كّله اليغين شيئا،حىت تتوجع القلوب لفرقة املسلمني،وختلص 

النوايا،وتصدق اإلرادات يف إصالح ذات البني،وإذا ما اّختذ البعض التقريب وسيلة 

املسلمني،فالينبغي علينا أن ننفض أيدينا منه،ونيأس من مجع الشمل للتبشري داخل 

بل علينا أن نكّثف جهودنا لتعلو احلقائق على الدعايات،وال نتيح الفرصة ألسباب 

  الفتنة بالتجديد.

  ـ خالف الخصام: ٢

حنن خنتلف يف املأكل وامللبس والشكل والّلون والّلغة والعادات والوظائف 

ر علينا هذا االختالف،ومل يدفعنا إىل التنافر والتنازع واالختصام ومع ذلك فلم يؤثّ 

  واالحرتاب.

إّن ديننا احلنيف،اليدعو إىل التنازع،بل حيّذر منه،واليشحن أتباعه 

باخلصومة والعداوة،وإمنا الذي يدعو إىل ذلك ويسبب التصادم والصراع،هو التدّين 
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،والّرجل اخلصم لشريعة اإلسالميةاملغشوش،الذي يتسرت حتته الفهم السقيم لروح ا

  .)١٥(وال تورث غري الّنفاق،واخلصومة ال تنتج غري األحقاد،)١٤(يبغضه اهللا تعاىل

ومأساة املسلمني اليوم ليست يف االختالف،فذلك أمر الميكن حموه،بل مأساتنا يف 

اخلصومات اليت يربأ منها ديننا احلنيف،والفرق بني االختالف واخلصومة،كالفرق 

املاء والّنار،فاالختالف يف استنباط أحكام الّشرع،وفق أصوله املقّررة،هو خري بني 

لألّمة،ودليل على نشاط احلياة الفكرية،وأّما اخلصومة فإّ�ا نظرة ضّيقة متحّيزة ترى 

  .)١٦(األشياء من زواية حمّددة،وال ترى اخلري عند غريها

  تسامح ال انتقام:ـ  ٣

لّنبوية بالدعوة إىل األخالق الرفيعة اليت منها يزخر القرآن الكرمي والسّنة ا

،و دعوة اهللا تعاىل لعباده أن ينـتقوا )١٧( العفو والتسامح،وانتقاء أحسن الكالم

أحسن الكالم،ألّن الكلمة ليست صوتا يقرع اآلذان فحسب،بل عامال من عوامل 

قي أطايب التغيري االجتماعي،لذلك على اإلنسان أن يتخّري كالمه،وينتقيه كما ينت

التمر،فالكلمة احلسنة تطرب السمع وتفتح القلب،و�ّز النفس،ويغمرها خري  

  .)١٨(كثري،فتتحّول العداوة املضمرة،إىل صداقة محيمة

املثل األعلى يف التسامح،مع األعداء واألصدقاء من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الّرسول 

  ذلك:

مع أصحابه من غري سالح قاصدا مكة للعمرة،ولكن قريشا  ملسو هيلع هللا ىلصخرج الّنيب  -أ 

منعته من الدخول،وثارت ثائرة أصحابه،وأشاروا عليه بدخوهلا بالقوة،وحماربة 

القوم الذين أخرجوهم من ديارهم بغري حق،وصادروا كل ممتلكا�م،ولو 

مل يكن أخا ثأر وانتقام،إنه رمحة  ملسو هيلع هللا ىلصقاتلوهم ملا كانوا ظاملني،ولكن الّرسول 

للعاملني،فآثر السالم على احلرب اليت ليس فيها إال القساوة والدمار،ليس فيها 

إال اليتامى واألرامل والثكاىل والدماء،إّن رمحته أبت أن يهلك القوم وهم على 

ضاللتهم،كان يريد هلم اخلري،يريد أن تتحرر عقوهلم من أوهامها 
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والتضر،كان حريصا على وأباطيلها،يريد هلم أن ينبذوا احلجارة اليت التنفع 

حيا�م،وهم حريصون على قتله ومع ذلك أسرع إىل قبول الصلح،مع أنه كان 

  جمحفا يف حق املسلمني،الخوفا من قريش،بل تغليبا للتسامح على االنتقام.

كان األعراب يسكنون البوادي والقفار،فاصطحبوا معهم شّد�ا وعنفها أينما   -ب 

جبفوة وقساوة،ويناديه بامسه،ويشّده  ملسو هيلع هللا ىلص الّنيب حّلوا،وكان الواحد منهم خياطب

يقابل فظاظتهم وغلظتهم وسوء أد�م،بالرمحة واللني من ثيابه بقوة،وكان 

والعفو والتسامح،واالبتسامة والعطاء،فكان كما وصفه اهللا تعاىل يف القرآن 

   .)١٩(الكرمي

 ملسو هيلع هللا ىلصكان عبد اهللا بن أيب بن سلول كبري املنافقني،وخاض يف عرض الّرسول  -ج 

باألذل،ممّا  ملسو هيلع هللا ىلص،ووصف نفسه األعز،والّرسول وتكلم يف عائشة أم املؤمنني 

يف قتله،فأىب املصطفى،وأمره بإحسان  ملسو هيلع هللا ىلص دفع ابنه املؤمن،أن يستأذن الّرسول

ال يشيع بني  صحبته،وطلب منه أحد أصحابه أن يقتله،فنهاه عن ذلك،حىت

العرب أنّه ينقلب على أصحابه فيقتلهم،ومع كل اجلرائم اليت كان عبد اهللا بن 

واستغفر له،حىت �اه  ملسو هيلع هللا ىلصأيب يعملها متسرتا باإلميان،فقد صّلى عليه الّرسول 

   .)٢٠(ربه

هذا غيض من فيض،واملقصود هو أن يغّلب املختلفون منطق العقل على 

  االنتقام والرمحة على الغلظة،واحملّبة على احلقد.منطق القّوة،وروح التسامح على 

 ـ تنازل ال مفارقة: ٤

،حني تنازل عن اخلالفة حقنا لدماء املسلمني قدوتنا يف ذلك احلسن 

ومعلوم أّن الصلح ومفخرة يف تاريخ األّمة،وهذا املوقف يرفع صاحبه،وجيعله سيدا 

بني الفئتني املتقاتلتني من املسلمني،هو التنازل عن اخلالفة الذي قام به احلسن 

،وال نعين بالتنازل التخّلي عن الّدين ومبادئه،ولكن التنازل هو تغليب )٢١( ملعاوية

املصلحة العامة على املصلحة اخلاّصة،أو ترجيح املصلحة الكربى على املصلحة 
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املخالف،والنزول إىل املساحة املتفق عليها،أو الصغرى،يعين الّليونة يف التعامل مع 

  باألحرى تغليب األهّم على املهّم.

  تدّين ال طائفية:ـ  ٥

التديّن هو االلتزام بالّدين،وأّما الطائفية فهي احتكار التدّين،وتعبئة األتباع 

باألحقاد والضغائن وروح االنتقام،والرتّبص مبن كان خارج الطائفة،فالتديّن 

ئفية تفّرق،والتديّن ميأل النفوس باحملّبة واملوّدة لعباد اهللا،والطائفية متأل يؤلف،والطا

  النفوس بالكراهية واألحقاد على أبناء الّدين الواحد.

وقد حتّدث الشيخ أبو زهرة عن عالقة أئّمة اإلسالم ببعضهم،وبّني أّ�م 

  .)٢٢(على اختالفهم،كانوا متواصلني فيما بينهم،وأخذ بعضهم عن بعض

اإلمام أبوحنيفة كانت له صلة بأئمة الشيعة،فقد التقى اإلمام زيد و 

والباقر،وجعفر الصادق،وغريهم،وكان حيّبهم،ويأخذ عنهم،إال أنّه كان مستقال يف 

،وكان اإلمام مالك خيتلف كثريا إىل جملس )٢٣(تفكريه،ومل يكن تابعا ألّي منهم

رازي،على يدي أشهر فقهاء ،وتتلمذ اإلمام فخر الدين ال)٢٤(اإلمام جعفر الصادق

الّشيعة يف عصره،وتتلمذ حمّمد بن مكي العاملي،وهو من أكابر علماء الشيعة على 

  أكثر من أربعني شيخا من أهل السّنة.

  ـ تواصل ال تقاطع: ٦

،وحّىت بعد )٢٥(حكم اإلسالم على مجيع املسلمني،بأ�م إخوة يف الدين

صفة األخّوة،وأمر باإلصالح بني تنازعهم وختاصمهم،فقد أبقى اإلسالم هلم 

،ويكون هذا التواصل،ليس فقط )٢٧(،و�ى عن القطيعة واهلجران)٢٦(املتنازعني

بالكلمات،بل بالقابلية للتعايش معا،وفّض النزاعات وحّل املشاكل اليت الخيلو منها 

جمتمع،بالوسائل السلمية،واخلضوع ألحكام الشريعة الغراء،وإزالة العقبات اليت تقف 

طريق التعايش بني املسلمني املختلفني،وحني نراجع  النصوص اليت احتو�ا بعض يف 
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الكتب اليت تتغذى منها ثقافة املسلم،جندها يف غري موضعها،إذ أّ�ا ترّسخ شعور 

  العداوة واحلقد والفرقة بني املسلمني.

الشرك األكرب،أن تكون هناك عداوة فمثال االعتقاد بأّن من مقتضيات 

كني واملؤمنني،وأنّه ال جيوز للمؤمن حمّبة من كان مشركا،ومواالته،ولوكان من بني املشر 

أقرب األقرباء،وهذا الفهم جيعل عالقة املسلم بغريه يف حدود ضيقة جدا وقائمة 

على الكراهية،واألسوأ من ذلك،أن يكون هذا الفهم،حمطة تتزّود منها مشاعر كّل 

  . جتاه غريها،وال تنتج غري األحقادطائفة 

وهذا الفهم غريب ودخيل على اإلسالم،وتعاليم الّدين تنبذه ومتّجه،وهو 

يتناقض مع ماقّررته أحكام الشريعة من التفريق بني احلّب الذي جبّلت عليه الّنفوس  

كحّب الوالد لولده،والّزوج لزوجه،والصديق لصديقه،والقريب لقريبه،وبني احلّب 

  وكفره.الّديين الذي يعين الرضا حبال الكافر 

حيّب عّمه أبا طالب،مع أنّه كان مشركا،ومات على  ملسو هيلع هللا ىلصفقدكان الّنيب 

وأنّه ليس يف مقدور الّرسول  لعّمه،شركه،وقد أخربنا اهللا تعاىل عن حّب الّرسول 

عن وصال  ملسو هيلع هللا ىلصتسأله  ،وجاءت أمساء )٢٨(أن حيمل من أحّبه على اهلداية ملسو هيلع هللا ىلص

وأنزل اهللا تعاىل فيها قرآنا يتلى إىل يوم  ،)٢٩(أّمها اليت جاء�ا راغبة،فأمرها بوصاهلا

فأهداها ألخ له،كان مشركا  حّلة، لعمر بن اخلطّاب ملسو هيلع هللا ىلص ،وأعطى)٣٠(القيامة

،بل حىت لو كان الوالدان كافرين،ومن الدعاة للشرك،فقد أمر اهللا تعاىل )٣١(مبّكة

 األبناء باإلحسان إليهما،ومصاحبتهما باملعروف،وقد تشدد سعد بن أيب وقاص 

ع أمه اليت حاولت صّده عن اإلسالم باإلضراب عن الطعام حىت يكفر م

،ومع ذلك نزل القرآن الكرمي يأمر االبن املؤمن أن يتلّطف ويلني يف معاملة )٣٢(باهللا

القريب الذي مات ،وأباح زيارة )٣٤(،وأمر اإلسالم بالرّفق يف كّل شيء)٣٣(والديه

حيّث على زيارة القبور،ألّ�ا تذّكر  ملسو هيلع هللا ىلصعلى الكفر،بل والبكاء عليه،وقد كان الّنيب 

اإلنسان باملوت،ويزور قرب أّمه،ويبكي حّىت يبكي من حوله،إال أّن اهللا تعاىل مل يأذن 
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عيادة املريض الكافر،حيث كان كما أّن اإلسالم أجاز ،)٣٥(له يف االستغفار هلا

ه عاد غالم يهودي خيدمه،فلّما مرض عاده،ودعاه لإلسالم فأسلم،كما أنّ  ملسو هيلع هللا ىلصللّنيب 

  .)٣٦(أبا طالب حني حضر

وهذا يدّل على أّن ديننا احلنيف مل حيكم بالعداوة اخلالصة ملن مل يكن 

  مسلما،بل جعل العداوة للمعتدي الظامل الغاشم،واملعاملة باحلسىن للمسامل.

وإذا كان اإلسالم قد أجاز التواصل مع الكفار واملشركني،وأمر حبسن 

خلري،فإنّه من باب أوىل أن يأمر أتباعه �ذه الّتعاليم  معاملتهم،والّتعاون معهم على ا

  .السمحة فيما بينهم

  ـ اعتدال الغلّو: ٧

،وحمّذرة من )٣٧(جاءت تعاليم اإلسالم داعية إىل االعتدال،ناهية عن الغلوّ 

  .)٣٨(خماطره اليت كانت سببا يف هالك األمم السابقة

الّدين،ومهلكة للفرد واألمم،فهو والغلّو احنراف يف التدّين،وتشويه ملعامل 

كان يعلن براءته من   ملسو هيلع هللا ىلص يبعد اإلنسان عن اهللا تعاىل واليقربه منه،بل إّن الّرسول

الغالة يف التدين،فقد جاءه أناس أظهروا غلّوا يف عباد�م،فأرشدهم إىل �جه وسّنته 

غلّو،يكون . ألّن من سلك طريق ال)٣٩(وبّني هلم أّن من مل يلتزم بسّنته فإنّه بريء منه

قد رغب عن سّنة املصطفى،وإن ظّن أنّه احلريص عليها،امللتزم �ا،فليست العربة مبا 

  .ملسو هيلع هللا ىلصيظّنه اإلنسان يف نفسه من خري،بل أن يكون هواه تبعا ملا جاء به الرسول 

 تضع حبال بني ساريتني،حىت إذا تعبت شّدته،فأمر وكانت زينب 

ما دام نشيطا،فإذا غلبه التعب،فعليه أن  وأخربهم أّن على اإلنسان أن يصّلي بنزعه،

وأراد أناس أن يتقرّبوا إىل اهللا بالوصال،فنهاهم الّنيب رمحة �م،ملا فيه من ،)٤٠(يسرتيح

  .)٤١(املشقة والغلّو،وأن يعملوا على قدر استطاعتهم

والغلّو يكون يف االعتقاد والفهم والسلوك،وهو ظاهرة يف أغلب الفرق 

واملبالغة اليت خترج العمل عن ا منه نصيب،مع تفاوت كبري،اإلسالمية،وكّل فرقة هل
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احلّد املشروع،من الغلّو الذي �ينا عنه،لذا علينا أن نتمسك بالتعاليم الشرعية 

ونعّض عليها بالّنواجذ،وخاصة يف السعي لوحدة األمة اإلسالمية،فال ندع اخلالفات 

احنراف املخالف من الفرعية،تطغى على اهلدف األمسى واألعظم وال مينعنا 

االعرتاف ببعض احلّق الذي معه،فال نغّلب احلكم باالحنراف على االعرتاف وال 

�مل أحدمها،بل نعملهما معا،ألّن إمهال االعرتاف حيدث هّوة سحيقة بني 

   .وميأل الصدور باألحقاد والضغائن،وجيعل الوحدة املنشودة بعيدة املنال املختلفني،

  ـ حوار ال جدال: ٨

د اإلسالم على االلتزام بقواعد احلوار،فنهى عن اجلدل العقيم،وأمر أكّ 

باحلكمة يف الدعوة إليه،وأن تكون املوعظة حسنة،وأّما يف اجلدال فقد أمر باليت هي 

،ألّن املوعظة تكون مع من يوافقنا الرأي،وأّما اجلدال فإنّه يكون مع )٤٢(أحسن

  .  )٤٣(ساليب وأفضلها معهمالذين خيالفوننا،لذا ينبغي اختيار أحسن األ

إّن الرتكيز على ثقافة االعرتاف،والتعايش بني املسلمني املختلفني،ينّمي يف 

الّنفوس القابلية للسري يف الطريق الصحيح،وجيعل يف الّنفس موّدة تقود إىل تغيري  

كثري من املفاهيم والسلوكيات،واليعين هذا التخّلي عن احلوار اهلادىء،بل كالمها 

معا،فاحلوار اهلادف،مفتاح للّنفوس املنطوية،وكابح للّسلوك العنيف،بل إنّه خيفف 

  .)٤٤(من عداوة املعتدي،فيهدأ غليان األحقاد الدفينة،وتطّل املوّدة واحملّبة

وهذا احلوار ليس أمرا جديدا يف حياة املسلمني،بل جذوره عميقة يف حيا�م 

ّديار اإلسالمية،اللقاءات احلوارية بني التارخيية،فقد اشتهرت يف بقاع شّىت من ال

املسلمني املختلفني،فهذا اإلمام أبوبكر الباقالين يناظر الشيخ املفيد،إمام الشيعة يف 

زمانه،ومل ينقطع هذا التواصل،بل غشيته سحب العداوة الكثيفة،فحجبت رؤيته 

  ومع ذلك فإنّه يطّل علينا بني الفني والفني،يف صور متعددة. 
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 قشة ال حماكمة:ـ منا ٩

إّن املناقشات العلمية بني املختلفني،تتطّلب علما،وصربا، و�ذيبا يف العبارة 

وحسن احلوار،إّال أّن احلواجز الّنفسية واخللفيات املوروثة،سرعان ما تنتقل  �ذه 

املناقشات إىل قاعة احملاكمة،ويبدأ الرتاشق بالفسق والتبديع والكفر،وهذا الّنهج 

ا،وقد حّذرنا الّشرع احلنيف،من خطورة إطالق هذه اليزيدنا إّال تفرّقا وتشرذم

األلفاظ من غري دليل واضح،بل إنّه أمرنا باحلكم على ظاهر اإلنسان،و�انا عن 

األحكام املبنية على الظّنون واألوهام،ويف االبتعاد عن إطالق هذه األحكام فرصة 

،تؤّكد على ضرورة املوافقات اجلامعة،واالختالفات املتنّوعةللتقارب والتفاهم،وإّن 

العمل والتعاون يف املتفق عليه،وااللتزام بآداب الّشرع يف املختلف فيه،وليعذر كّل 

مّنا خمالفيه،ولكن الينبغي أن يّتخذ العذر مطّية لالستمرار يف املخالفة،فإّن العذر 

املعترب شرعا،هو ما نعجز عن إزالته،وأما إذا تبّني لنا وجه احلّق،فقّصرنا يف طلبه 

  .)٤٥(لسنا معذورين ألّن "املطلوب من العذر زواله البقاؤه"ف

  ـ مراجعة ال مكابرة: ١٠

توجد يف كّل طائفة مرويات سقيمة وموروثات أليمة تستوجب القطيعة 

بني املسلمني،لذا ينبغي مراجعة الرتاث دون مكابرة،وخاصة التدقيق يف املناهج 

،وإبداهلا بالدعوة إىل التواصل التعليمية املعاصرة،وتنقيتها من دعوات القطيعة

والتعاون واجتناب تكرار أخطاء املاضي،ولنحذر من التمسك باألمور السلبية 

استجابة لألحقاد الدفينة،اليت ينهى عنها اإلسالم وال ينبغي أن يفهم من املراجعة 

اال�ام بالضالل واإلحنراف،فيتعنت اإلنسان يف موقفه،ويقع يف املكابرة اليت تكون 

ة يف طريق الفهم والتفاهم،بل املراجعة صفة مالزمة لإلنسان القوي،الذي يراجع عقب

من حني آلخر سجّل أعماله،ويبحث عن مواطن الضعف،ليتجنبها يف 

ليس خاصا �ا،بل  املستقبل،ويتعرف على أسباب القوة،فيزيد منها،وتراث كل فرقة،
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الم،أن يقوموا هو تراث لكل األمة اإلسالمية،ومن الواجب على علماء اإلس

  بوظيفة مراجعة الرتاث،وعرضه على ميزان الشرع الصحيح.

  ـ نقد ال جتريح: ١١

ينبغي مراجعة األفكار واملفاهيم،واألقوال واملواقف،وعدم التسليم بكل 

شيء إال بعد التمحيص،والّنظر السليم جيعل اإلنسان يسري على بصرية من أمره 

ناك فرقا كبريا بني أن يقرأ اإلنسان أقوال ويضّيق دائرة اخلطأ يف حياته،ولكن  ه

وأفعال غريه فيمّيز بني اخلطأ والصواب منها،وبني أن يّتخذ هذه القراءة وسيلة 

للطعن والتجريح،بل وأكثر من ذلك فيحكم على الّنيات واملقاصد،ومن هنا نفهم 

مرّده أّن اخلالف القائم بني هذه الفرق يف عدالة الصحابة رضوان اهللا عليهم،ليس 

إىل تقييم مواقفهم،واحلكم على بعضهم باخلطأ،فهم بشر يصيبون وخيطئون،وال 

عصمة ألحد منهم،بل اخلالف يف جترحيهم والطعن فيهم،ووصفهم مبا اليليق �م 

وهم من هم يف االلتزام باإلسالم،وخدمته،والتضحية يف سبيله،وهذا جمانب للبحث 

  العلمي املوضوعي. 

  ـ تنافس ال صراع: ١٢

التنافس على اخلري أمر مطلوب شرعا،وحّث املسلم على الّتنافس يف 

ميادين احلياة،حيقق مصاحل كبرية للنهوض با�تمع اإلسالمي،وال حرج على أي فرقة 

أن جتعل من التنافس وسيلة لتحفيز أتباعها وتنشيط حركتهم يف احلياة،بل ياحّبذا 

ا،يف حتقيق معاين التعايش وجتسيد لو توّجه كّل فرقة أتباعها،إىل منافسة خمالفيه

وحدة املسلمني،وهذا يعين أن تنظر كّل فرقة إىل عناصر القّوة يف نفوس 

  أتباعها،فتنمّنيها وتوّجهها ملصلحة املسلمني.

وأّما الّصراع فهو أن تنظر كّل فرقة إىل عناصر القّوة يف خمالفيها من 

بالساحة،وختلو هلا دون غريها من املسلمني،وتسعى لتدمريها،ظّنا منها أّ�ا ستنفرد 
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الفرق األخرى،وبذلك يكون هذا الصراع طاحونة تكسر شوكة املسلمني وتذهب 

  رحيهم.

  ـ بيان ال إكراه: ١٣

إّن الطريق إىل اإلميان بفكرة ما،أو التخّلي عنها،يكون بالبيان واحلّجة 

بني بعض وليس بالتخويف،والرتويع،والتهديد بالعقاب املاّدي،كما هو واقع 

املسلمني،يف مناطق شىت من البالد اإلسالمية،وحّىت يف خارجها،وهذا األسلوب 

  يفسد وال يصلح،بل إنّه ينتج أسوأ بضاعة ممّن يعلنون والءهم ألي مذهب.

وهذه الوصاية القسرية،تغتال عقل اإلنسان،فهي جتعل املكره،جيّمد طاقة 

متّيز �ا عن احليوان،وجعلته أهال عقله،ويفّكر بعقل غريه،ويتخّلى عن نعمة عظيمة،

  للتكليف أمام الشرع والقانون.

  ـ تعايش ال تنافر: ١٤

إّن الفهم العميق ملقاصد الشريعة،يبّني أّن اإلسالم أّسس ملفهوم ثقافة 

،وقد كان )٤٧(،اليت عليها مدار صالح حياة الّناس)٤٦(التعارف والتعايش بني البشر

خري مثال يف تاريخ البشرية  يف املدينة، ملسو هيلع هللا ىلصسول ا�تمع اإلسالمي الذي أّسسه الرّ 

فاختالف الّدين ليس مانعا حيث جعل الّناس على اختالف معتقدا�م مواطنني،

 وممارسة دينه، له حّق حرّية االعتقاد، من املواطنة،واملواطن من غري املسلمني،

ذّمة اهللا ف واالحتكام إىل قضائه يف شؤونه اخلاّصة،واحلماية واألمن والعدل واملساواة،

  .)٤٨(واحدة واملسلمون جيري عليهم أدناهم

ورغم اختالف الدين،أمر اإلسالم بّرب الوالدين ولو كانا مشركني،وبصلة 

األرحام،وحسن اجلوار،وأباح تقدمي اهلدايا واملساعدات،وعيادة املرضى،وأذن للّرجال 

املسيحيون من املسلمني الكثري يف  من املسلمني أن يتزّوجوا منهم،وقد تعّلم

الّسماحة،وحسن املعاملة،فهل يتسع صدر املسلم لليهودي والّنصراين،ويعايشه بأمن 

  وينافر غريه من املسلمني ويضيق �م،ويعلن هلم العداوة والّشحناء!!؟وسالم،



 223  اإلسالمية الفرق كربى  بني اجلامعة األصول 

  اهلوامش واإلحاالت
 

 ٩٢ :انظر سورة األنبياء  )  ١

  ١٠٣ :انظر سورة آل عمران    )٢

  م ،كتاب الرب والصلة،١٩٩٩، دار الّسالم ، الرياض  ٢انظر مسلم بن احلّجاج ، اجلامع الّصحيح ،ط  ) ٣

  ١١٣١ :ص ،٦٥٨٥ ،رقم املؤمنني  تراحم ابب

 ١٠٣ :انظر سورة آل عمران    )٤

 ٩م ) ص ٢٠٠٣انظر املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، اسرتاتيجية التقريب ( سنة     )٥

 ،٤٧٨٤انظر مسلم ، اجلامع الصحيح ، كتاب اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ، رقم    )٦

  ٨٣٠،  ٨٢٩ :ص

أمحد  ،٦٦٣،  ١/٦٦٢، دار صادر ، بريوت ،  ١انظر حمّمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، ط   )٧

 ص: ،اهلالل ومكتبة  الفراهيدي ، كتاب العني ،ت:د.مهدي املخزومي ود.إبراهيم السامرائي، دار 

١٥٣،  ٥/١٥٢  

 ٥ :انظر املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، اسرتاتيجية التقريب ص   ) ٨

 م، كتاب الفنت ، باب ما١٩٩٩، دار السالم ، الرياض ١انظر حمّمد بن عيسى الرتمذي ، اجلامع ، ط    )٩

  ٤٩٨،  ٤٩٧ :، ص ٢١٦٥جاء يف لزوم اجلماعة ، رقم  

 ١٨ :انظر املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، اسرتاتيجية التقريب ص   ) ١٠

    ١٧،  ١٦ :انظر انظر املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،  اسرتاتيجية التقريب ص   ) ١١

 ١٢ :انظر سورة احلجرات   ) ١٢

 ١٢ :انظر سورة احلجرات   ) ١٣

 ١١٦٢ :، ص ٦٧٨٠انظر مسلم ، اجلامع الصحيح ، كتاب العلم ، باب يف األلد اخلصم ، رقم     )١٤

 انظر حمّمد بن يعقوب الكليين، األصول من الكايف ، بنياد رسالت ، ملتان ، باكستان ، كتاب     )١٥

  ٢/٣/٤١١ ص:، ٨والكفر ، باب املراء واخلصومة ، رقم اإلميان           

 ١٤انظر حمّمد أبو زهرة ، اإلمام زيد حياته وعصره ، املكتبة اإلسالمية ، بريوت ، لبنان.ص  )  ١٦

 ٨٥:،وسورة احلجر١٤ :،وسورة التغابن ٨٥:انظر سورة احلجر )  ١٧

 ٣٤ :انظر سورة  فصلت  ) ١٨

  ١٥٩ :انظر سورة آل عمران اآلية  )  ١٩

  انظر البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب اجلنائز ، باب مايكره من الصالة على املنافقني ، واالستغفار    )٢٠

  ٢١٩ :، ص١٣٦٦للمشركني ، رقم        

   املرجع السابق ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ، رقم    )٢١

  ٦٣١،  ٦٣٠ :، ص ٣٧٤٦
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  ٤٥:انظر الشيخ  حممد أبو زهرة ، اإلمام زيد ص  )  ٢٢

  ٣٦١: املرجع السابق ، ص  )  ٢٣

 دار الفكر العريب بريوت ، لبنان. صانظر الشيخ حمّمد أبو زهرة ، تاريخ املذاهب اإلسالمية ،     )٢٤

:٣٩٧ 

 ١٠ :سورة احلجرات انظر    )٢٥

  ١٠ :سورة احلجرات انظر   ) ٢٦

 ،والبخاري ،١٠٦٠ :، ص ٦٠٧٦انظر البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب  األدب ، باب اهلجرة ، رقم   ـ  )٢٧

  ٣٩٤ :، ص ٢٤٤٢اجلامع الصحيح ، كتاب املظامل ، باب ال يظلم املسلم املسلم ، رقم           

 ٥٦ :سورة القصص انظر   ـ )٢٨

 :، ص ٥٩٧٨البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب األدب ، باب صلة الوالد املشرك ، رقم  انظر    )٢٩

١٠٤٧  

 ٨ :سورة  املمتحنة انظر    )٣٠

 :، ص ٨٨٦البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب اجلمعة ، باب يلبس أحسن ماجيد ، رقم  انظر   ) ٣١

١٤٣  

 مسلم ، اجلامع الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة ، باب يف فضل سعد بن أيب وقاص ، رقم انظر   )ـ ٣٢

  ١٠٦٣ :، ص ٦٢٣٨             

  ١٥ :سورة  لقمان انظر  )ـ  ٣٣

   ١١٣٣ :، ص ٦٦٠٢انظر مسلم ، اجلامع الصحيح ، كتاب الرب والصلة ، باب فضل الرفق ، رقم     )٣٤

  ٢/٣/١٨٢ ص:، ٥والكليين ، األصول من الكايف ، كتاب اإلميان والكفر ، باب الرفق ، رقم          

  يف زيارة قرب أمه ،ربه عز وجل  مسلم ، اجلامع الصحيح ، كتاب اجلنائز ، باب استئذان النيب  انظر    )٣٥

  ٣٩٢ :، ص ٢٢٥٩رقم           

، ١٠٠١:،ص ٥٦٥٧البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب املرضى،باب عيادة املشرك ،رقم  انظر   )٣٦

١٠٠٢  

 ١٧١ :انظر سورة النساء   ) ٣٧

  م ، كتاب١٩٩٩، دار الّسالم ،الرّياض ١انظر أمحد بن شعيب أبو عبد الّرمحن الّنسائي،الّسنن الّصغرى ،ط   ) ٣٨

  ٤٢٠،  ٤١٩ :، ص ٣٠٥٩مناسك احلج ، باب التقاط احلصى ، رقم             

  ٩٠٦ :، ص ٥٠٦٣انظر البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب النكاح ، باب الرتغيب يف النكاح ، رقم      )٣٩

 :،ص١١٥٠البخاري ، اجلامع الصحيح،كتاب التهجد، باب مايكره من التشديد يف العبادة،رقم    ) ٤٠

١٨٤  

 :، ص١٩٦٦البخاري، اجلامع الصحيح ، كتاب الصوم ، باب التنكيل ملن أكثر الصيام"، رقم     )٤١

٣١٦  
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  ١٢٥:سورة النحل     )٤٢

الشيخ  يوسف القرضاوي ، أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة ( دار الكتب ، الدوحة،    ) ٤٣

  ١٦٦ :)  ص١٩٩٠

 ٧ :سورة املمتحنة    )٤٤

شيخ اإلسالم ابن تيمية ، رفع املالم عن األئمة األعالم ( ت/حممد حامد الفقهي ، مطبعة السنة    ) ٤٥

  ٤٩ :احملمدية ، القاهرة ، مصر ) ص

  ١٣ :انظر سورة احلجرات   ) ٤٦

 ٧١/١٦٧م) ، ١٩٨٣انظر حممد باقر ا�لسي ، حبار األنوار (دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت    )  ٤٧

، دار النفائس  ٦نظر حممد محيد اهللا ، جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ( طا   ـ )٤٨

  ٦١ :م ) ، ص١٩٨٧، بريوت 

  

**********************  
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 املعاصرة تطبيقاته من ومناذج حقيقته :الذرائع سد
Prevention: Its Meaning and Examples from the 

Contemporary Applications 

الرٰمحنءعطا الدكتور    
*

  

  ** ناخ سناج الدكتور   
ABSTRACT  

Today’s world is a global village. Societies affect each other 

far deeper and faster than ever. New problems are sprouting with 

every coming day. We feel that the cultural issues are the most 

significant ones in this context. The question is how we should deal 

with these problems. To us, the solution lies in the concept of Sadd 

al-Dharā’i‘(prevention), one of the instruments of Sharī‘ah (Islamic 

Law). Such is its importance as all the four schools of thought are of 

the same opinion about its scope.  

A cultural change if drives Muslims away from the 

objectives of Sharī‘ah, it will have to be stopped or altered to suit 

the objectives, but if it leads to something good without damaging 

the objectives of Sharī‘ah, it will be accepted. 

New problems are multifarious. We need to bring ijtihād into 

practice and solve such problems. This research article discusses the 

concept of Sadd al-Dharā’i‘(prevention.), its meaning, definition, 

and scope. It also discusses different opinions of scholars. The 

author of this paper, then, deliberates its use for its applications to 

solve the new problems being faced by the Muslims across the 

world. 

Keywords: Sadd al-Dharā’i‘, Modern Challenges, Solution, 
Sharī‘ah, Objectives of Sharī‘ah, Application 

____________________ 

   دير ،جکدره،ماالکند ةجامعقسم الدراسات اإلسالمية، رئيس *

 دير ،جکدره،ماالکند  ةجامع، بقسم الدراسات اإلسالميةمساعد  ذاستا **
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 والسالم علی حممد ة، والصالناالبي هعلم ناسنلذی خلق اإلا هللا احلمد

واخلري ما  ةدايالعلم والنور واهل مصدر نافک ،نآالقر  هعلي زل اهللاأنمی الذی النبی األ

 ،ورهالظ يفوتتسارع  هجديد األمور هفيزمن جند  يف ننعيش اآلوبعد:  ،أندام الزم

 ةاألزمن يف ا نظريمل يسبق هل ةبصور  كا، وذلهار بيتناقل الناس أخو ا، هوتنتشرآثار 

 يف دويذيع کل ماجد اهفييشيع ، ةواحد ةبقري هأشب ه، وأصبح العامل کلةاملاضي

 بشکل ما هويقعون حتت آثار أ،هستخداميضطرون إلو أ، هون بعذ ينفإالناس  ةحيا

جماالت العلوم  يف ةوخباص ةاحليا يفل هالعلمی والتقنی املذ التطور هما أحدث ةنتيج

احلََْالُل (( ملسو هيلع هللا ىلص احلالل بينا واحلرام بينا کما قال النبی أنذا کإ كوغريذل ةوالتقني ةالطبي

 ٌ ٌ َواحلَْرَاُم بـَنيِّ ، هلی مفسدإا هوسائل تؤدی بصحب ةاملبا ح مورلبعض األ ناف )١())بـَنيِّ

حترم  أن ةالسيئ ةالنتيج هذهاء علی هتفق الفقاوقد ،مستطري لی شرا إ� یهو تنتأ

، بل ةا طيبهعدوا وسائل ةطيب ةت النتيجناذا کإالذرائع و  من باب سد مور،األ هذه

احملرم  ةووسيل ةالواجب واجب ةوسيل نأل ،من باب فتح  الذرائعا هواعتربو  ةمطلوب

 .ةحمرم

  .مباحث ةربعأ يفالبحث   اذهو 

  وشرعا ةلغ  الذرائع سد معنی أناملبحث االول: بي

  ةواملقدم ةی: الفرق بني الذريعأناملبحث الث

  اهفيراءالعلماء آالذرائع و  واعأناملبحث الثالث: 

  سدالذرائع ةلقاعد ةمعاصر  ةتطبيقياملبحث الرابع: ذکر مناذج 

  وشرعا لغة  الذرائع سد معنی املبحث االول:

 ةومعرف ةالقاعد هذعلم ولقب هل هأن، معنی يفالذرائع مرکب اضا سد

املضاف  ةذا البد لنا من معرفا، وهلهالتی ترتکب من هجزائأعلی  ةاملرکب متوقف

 اذاللفظ � ورد اغالق اخللل، :ةاللغ يففالسد  ،السد، والذرائع،امهو  هليإواملضاف 
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  .)٢( ﴾َوَجَعْلَنا ِمن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َسّداً وِمْن َخْلِفِهْم َسّداً  ﴿تعالی، هقول يفاملعنی  

ل �ا إىل صّ بذريعة أي تو  نتذرّع فأل يء يقالالوسيلة إىل الش :ةاللغ يف ةوالذريع

   .)٣(،واجلمع ذرائعمقصده

 الشيئاملراد من  )٤(" وطريقا الی الشیء ةوسيل أنماک"ا ابن القيم: هعرف

مور األ يف ةالتحدث عن الذريع الکالم عند ها يؤخذ من عالمتمناليس العموم و 

   .ةو معصيأ ةسواء من طاع ةالشرعي

  صطالح:ويف اإل

امل من الفعل الس أنساد دفعا هلا إذا كة وسائل الفحسم ماد :الذريعة سد

   )٥(الفعل ذلك من منعنا إىل مفسدة املفسدة وسيلة

  .)٦( ل �ا إىل فعل حمظورهي األشياء اليت ظاهرها اإلباحة ويتوص

الذرائع باملعنی  تعريف خاص لسد کالم ابن القيم   يفالتوجد 

و التعريف هقسام الذرائع و أعن  هکلم  خذنا تعريفا عندماأحی ولکن اإلصطال

 ذاإ، يقصد أومل ةمفسد لیإ ا التوسلقصد � ،ةمباح ة"منع کل وسيل،املختار

  )٧(.ا"هأرجح من مصلحت ات مفسد�أنغالبا، وک اهوصلت الي

لی إ ا� يتوصل التی ةالوسيل یه" بقوله )٨(الزحيلی ةبه: و اهعرفو  

کل   نأل املعنی، يف لفاظ واتفاقاأل يفاختالف تنوع  ختالف،إلا ذاهو )٩("ئيالش

  .التعريفات تدور حول معنی واحد

      الذريعة واملقدمة ی: الفرق بنينااملبحث الث

  .ةواملقدم ةبعدما عرفنا معنی سدالذرائع ،نقدم الفرق بني الذريع

يتوقف  هناالواجب،مثل الوضوء ف ا وجودهما يتوقف علي یهف :ةاملقدم

  .اهالعدم اوهوجود ها، وال يلزم من وجودهعدم هويلزم من عدم ةالصلو  وجود هعلي

ب العدم،مبعنی عندما أنما جفير هالظا ةاملقدم أن ةوبني الذريع ةفالفرق بني املقدم

  .ها وجودهالواجب،وال يلزم من وجود ا التوجد وجودهال توجد وجود
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 املقصود وجد وجدت ذاإ هأن الوجود،مبعنی بناج هافي فالظاهر الذريعة:

أة برجلها ذات اخلالخيل ذريعة االفتنأن �ا ألن املر ضرب احتماال،مثل وأ قطعا

افتنأن الرجل باملرأة ال يتوقف علی الضرب بالرجل ولکن هذا الضرب هی ذريعة 

مقدمة ألن االفتنأن ال يتوقف عليه   إلی تلك املفسدة، واليکون الضرب باالرجل،

کذلك السفر الرتکاب املعصية معصية ال تصل إال �ذه املقدمة، فاملعصية قائمة 

علی حصوله يف هذه الصورة، ألجل ذلك فيکون السفر حراما  کحرمة املعصية، 

    .)١٠(مقدمة احلرام حرام  نأل

 اما ا،های حصول املقصود موقوف علي ئ،يالش ة:مقدمالقول ةخالص  

ئ،باملثال يتضح املقال،اساس اجلدار املتوقف يالی الش ةی الطريق املؤديهف ةالذريع

َوَال  ﴿تعالی هقول کذاهو  ةی ذريعهلی السقف إ ة، والسلم املوصلةو مقدمه هعلي

ليس  ةذريع)١١(﴾ َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلمٍ 

 ةذا السب ذريعهاملشرکني اليتوقف علی سب املؤمنني ولکن  سب نأل ةمبقدم

 .)١٢( احلق عزوجل هللی سب املشرکني اإلإتؤدی 

  فتح الذرائع:

فتح الذرائع .هنعرف تعريف أنالی فتح الذرائع فعلينا  ةاملقدم يفکما اشرنا 

 ةالذريع أن، ةمطلوب ةاملصلح ن،ألةمصلح ةاالخذ بالذرائع اذا کا نت النتيج همعنا

 کما   واحلج ة، کالسعی للجمعةالواجب واجب ة،ووسيلةاحملرم حمرم ةفوسيل ةی الوسيله

لی ما إاملقاصد افضل الوسائل،فضل أالی  ةالوسيل کتب االصوليني،  يف عرفنا

  .)١٣( ةيتوسط متوسط

شيئ  يف ةوالذريع ةتوجد اجلمع بني املقدم : وقدةوالذريع ةاجلمع بني املقدم

  والزنی تؤدی وضياع العقل ةلی مفسدإواحد کشرب املسکر املفضی  نآ يفواحد 

  .)١٤( ةللمفسد ةوذريع ةا مقدمهمن ةساب، فکل واحدنلی اختالط األإ
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   واع الذرائعأنالثالث: املبحث

ا هعلي ةللنتائج املرتتب ةول بالنسباأل االعتبار تنقسم الذرائع باعتبارين:

  .ةلی املفسدإ ةافضاء الذريع ةللدرج ةی بالنسبناعموما، واالعتبار الث

 يفول،کما کلم الشاطبی اعالم املوقعني عن التقسيم األ کلم ابن القيم يف

  .ینااملوافقات عن التقسيم الث

  :الی قسمني هقسم ابن القيم الذرائع حبسب نوع النتيج

لی إ يکالقذف املفض  ،ةلی املفسدإصول  لأل ةتکون موضوع أن االول: القسم

  .اهساب وحنو نلی اختالط األإاملفضی ية، والزنی دالفر  ةمفسد

مستحب مث يتخذ  وأمر جائز ألی إلالفضاء  ةتکون موضوع أن:یأنالث القسم

سهوا فمثال االول کمن يعمل عقد النکاح ينوی به و أ عمداما أاحملرم،لی إ ةالذريع

ی کمن يسب املشرکني بني أنوالث ،الربا هيع ينوی بيعمل عقد الب وأالتحليل،

   .مهر هاظ

  :أنالذرائع نوع من لقسما ذاه

  .هقوی من مفسدتأالفعل  ةتکون مصلح أن :االول

   :اقسام ةربعأفنجد  ، ةراجح هتکون مفسدت أن :یأنالث 

اختالط  إلیکالزنی املفضی   ذاته الحمالة يفالفضاء الی املفسده  ما وضع -١

 .ساب وفساد الفرشناأل

 مفسدة، کعمل إلیمباح ولکن ينوی به التوصل  إلیماوضع للوصول  -٢

  .عقد ينوی به التحليل حمض

غالبا،هی اقوی  هاإليمفسدة، يصل  إلیما وضع ملباح ينوی به الوصول  -٣

 .مثل سب املشرکني بني اظهرهم يرتتب عليهامن املصلحة ،ما 

ومصلحته ارجح من  مفسدة، إلیا يفضی أنما وضع ملباح ولکنه احي -٤

  .)١٥( املخطوبة واملشهود عليها إلی مفسدة،کالنظر
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  تقسيم الشاطبی حبسب قوة النتيجة:

 إلی ةمفسد أو ا من ضررها وما يرتتب عليقسم الشاطبی الذرائع باعتبار مآهل 

  .أقسام ةأربع

 يفالبئر خلف باب الدار  املفسده قطعيا،کحفر إلیداؤه اما يکون -١

 أنويضمن ضم ممنوع، ،فهذاكذل ه بالبد،ومثلفيالظالم،حبيث يسقط الداخل 

 .اجلملة يفاملتعدی 

 ال تضراغالبها  التی األغذية کبيع، نادرا املفسدة إلیداؤه أما يکون -٢

حکام بغلبة املصلحة وال ينظر األ اطأنالشارع  نشرعا،ألهذا مآذون  حدا،وأ

وال  حمض، شياء خري حمض وال شراأل يفندرة املفسدة، ال تو جد  إلیالشارع 

اجلملة من املفسدة، فالعمل باق علی اصل  يفالعادة مصلحة خالية  يفتوجد 

  .الشريعة

لی إداؤه الی املفسدة کثريا نادرا،ويغلب علی الظن وصوله اما يکون -٣

 ۔ومثلها لی اخلمار،إالی اهل احلرب،وبيع العنب  السالح املفسدةکبيع

ا أ�ادرا،کبيوع االجال، فن املفسدة کثريا ال غالبا وال إلیيکون اداؤه  أن-٤

 إلیينظر  أنفاما  وهذا مو ضع نظر وااللتباس،،ال غالباإالربا کثريا  إلیتؤدی 

 وأالعلم  نمذهب الشافعی وابی حنيفة، أل جوز وهوفياصل االذن بالبيع 

مل تکن  ناو  کثرة املفسده،  إلیينظر  أن، اما نافياملفسدة منت إلیالظن بوقوع 

  )١٦(وامحد كمالب ،وهو مذه حرمفي غالبة،

  الذرائع سد يف راءالعلماءآ -يا ن�

  . خمتلفة أراء إلیسدالذرائع  يفذهب العلماء    

 : قالوا املالکية واحلنابلة سد الذرائع هی اصل من اصول الفقة امااالول أىالر 

استدل القائلون .بعض احلاالت دون حاالت اخری يف هاخذ ب هالشافعی وابو حنيف

  :ةوالسن نآمن القر  ةالذرائع بادل بسد
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ظُْرنَا أنيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا  ﴿لیاتع ه: قولنآمن القر 

   .ةود من الرعونهراعنا شتم عند الي ةکلم  )١٧( ﴾ َواْمسَُعوا

ْت َحاِضرََة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن أنَواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّيت كَ  ﴿ :هناسبح هوقول

ْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َويـَْوَم َال َيْسِبُتوَن َال تَْأتِيِهْم َكَذِلَك أ�ُ تَْأتِيِهْم ِحيتَ ِيف السَّْبِت ِإْذ 

ُلوُهْم ِمبَا كَ    )١٨( ﴾ وا يـَْفُسُقونَ أننـَبـْ

  )١٩())دَْع َما يَرِيُبَك ِإَىل َما َال يَرِيُبكَ (( :ملسو هيلع هللا ىلص ه: قولةدليل من السن

القائلون  هاستدل ب كمع ذل همتفق علي ةمن االدل لقدرا ذاه ناک  ولو

مطلقا،  أنال جيوز التعاون علی االمث والعدو  هأنايضا علی  اتفق العلماء الذرائع بسد

 والقاء ،ةالعام الطرقات يفاالبار  کحفرايذاء املسلمني حمظور، إلیيؤدی  وکل ما

تعالی  سب اهللا يف جعل سببا ذاإاصنام املشرکني  إلیوالشتم  م،هطعام يفالسم 

 ﴾ َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلمٍ  ﴿ :تعالی هقول
)٢٠( .  

ما ولکن هإليوالشر ای تؤدی  ما يکون سبيال للخري أنواتفقوا ايضا علی 

ا نااحي ةا�اور  نالزنا،أل ةخشي يف ةللناس ال يکون ممنوع، کا�اور  ةمنفع هفعل يف

  .)٢١( للغالب ةلوقوع تکون نادرا ال غالبا، فالعرب ا ذاهالزنا،  يفوقوع  إلیجتعل سببا 

التوصل  يف ةمهذا قويت التإا اجلواز، هر هالوسائل التی ظا يفاما حمل النزاع 

 ةاجل بعشر  إلی ةيبيع البائع سلع أناجل ،ک وأ، ةحمظور، مثل بيع العين إلیا �

کون  الفرق بني فينقدا،  ةاحلال خبمس يفاخری  ةاملشرتی مر ا من هم،مث يشرتيهدرا

، ال فرق ةمث يسرتد القرض عشر  اجل، إلی ةالسعرين ربا وجيعل البائع مقرضا مخس

ی بيع هبني بيوع االجال فقالوا   ةفرق املالکيو ور هبني النوعني من البيوع عند اجلم

يقول شخص الخر  أن ةالعينياجل، وبيع  إلی هلوکيل وأ هلبائع هاملشرتی ما اشرتا

من  هفيو ممنوع ملا هجل و باثنی عشر أل كا منها آخذأنبعشر نقدا و  ةاشرت سلع

  .سلف جری نفعا ةم�
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 هفيالعقد توجد  نم:ألهالبيوع: دليل هذه نقالوا ببطال ةواحلنابل ةفاملالکي

اجل  إلی ةنقدا بعشر  هو بيع مخسه العقدا ذهمآل  نأل.الدليل علی قصد الربا

کون العقد ممنوعا  قياسا علی الذرائع التی اتفق العلماء فيا، ال اعتبار هل ةوالسلع

   .اها ومنعهعلی فساد

  خرآ لالبيوع  علی دلي هذهالذرائع  ولکن مينع  مل يقر بسد ةابو حنيف ماأ

نا ال توجد  هو  فاسد، كقبل القبض وقبل متام امللالشيئ  يفالتصرف   أنو ه: هدليل

ما أو  ،الذرائع ببيع الفاسد والجمال لقياس علی سد ه،فنحکم بك والمتل التقابض

 إلی كاالمث يرت  إلیالباطن  البيوع قضاء اما القصد هذه هصح عندفي يالشافع

 ذاهلکن  هی عنهجل النأل هو مکرو أحرام  ناالعقد لوک نا: هدليل ۔العقاب االخروی

  )٢٢( الربا احلرام ی ال يبطل العقد حتی يقوم الدليل علی قصدهلنا

  سد الذرائع لقاعدة معاصرة تطبيقية مناذج املبحث الرابع:

ئع سدا وفتحا، ستستمر حتی االذر  ةالقاعد هذه أن كذل يف كالش

 ناکل زم  يفمع الناس  للمصاحل مت تدور ةمبثل التطبيقات العملي ا�،ألناتستمر الزم

ا تکون موافق للنصوص نااحي وم،ليا عصرنا يفالنماذج مما يقع ونقدم بعض ،ناومک

  :كالذرائع من ذل ةا قاعدهفي،ولکن متشی ةا تکون جديدناثار، واحيواآل

  احلجاج اعداد حتديدالنموذج االول:

 إلیالذين يستطيعون الوصول  ، علی کل مسلم ةفريض ةاداء احلج والعمر 

 قال اهللا سبحانه  ةالفريض هذهحق اداء  يفالکرمي  نآالقر  يف ذکراهللا احلرام، بيت اهللا

  .)٢٣( ﴾َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيًال  ﴿:تعالی

 بيت اهللا إلیعلی الوصول  ةم املال والقدر همن الناس الذين عند کثري

ن السفر،برا وحبرا لت �هعديد من الوسائل تس كناه ناذا ولو کهعصرنا  يفاحلرام 

 هذم �هتمامهخمتلف الدول واالمصار، ونظرا ال يفاعداد املسلمني  ةزيادمع  وجوا،

م هوازدحام احلرام، بيت اهللا ةزيار  يفم وحلب معظم املسلمني حيا� يف ةالفريض
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من  ةاالعوام االخري  يف ة،خاص معظم احلجاج توجد ، كوالنسو  الشعائر كبتمس

َفَمْن  ﴿عزوجل  اهللايقول  مرات، مرات بعد ةالعوادين املتطوعني الذين ادوا الفريض

ٌر َلهُ  رًا فـَُهَو َخيـْ     )٢٤( ﴾ َتَطوََّع َخيـْ

ينتقد علی ما  أناحد  ناما ک،هإليذا امر مستحسن بل مباح ومندوب هف 

وقت اداء  يفبني املسلمني، ةحدثت احداث اجلسيم ةعوام االخري اال يفولکن  ،مر

 ةبعض السنني ازادوا اکثر من ثالث يفعدد احلجاج  عندما زاد ۔احلج كاملناس

احلجاج  ورأينا اعداد ،ةاالعوام املاضي يفم هماليني من احلجاج ال توجد نظري 

رمی اجلمار،صارت سبب فساد قتل  يفم هم وتدافعهتزامح بشکل غري مسبوق،

ذا الفساد وخيلص هيدفعوا  أناملسلمني، ام علی حک واجبا أنالناس املئات، فک

 م اداءهل احلجاج حبيث يتيسر ض اعدادفيشکل خت يف ةالسالب همن آثار 

مع  ةيالسعود ةالعربي ةاتفقت اململک كجل ذلأل )٢٥(.قلق وخطربدون ةالفريض

بشکل  احلجاج، حيددوا اعداد أنخمتلف اقطار االرض  يفدول املسلمني  حکماء

تعداد  ةبنسب كيکون ذل أنو  ،ةعدد معني املسموح باداء الفريض تکون لکل بلد

حبيث  ةتوجد التفاوت بني اعداد الدول املختلف ،كذا وأذا البلد ه يفاملسلمني 

 قطر،بل تکون عدد ةمع حجاج دول ناباکست ةاليتساوی اعداداحلجاج من دول

مواسم احلج  يفاالمجالی  لکی يکون العدد ۔ ةالدول يف ناعدد السک ةاحلجاج بنسب

اماکن الشعائر  يفؤالء احلجاج هوتسع  ۔ةالسعودي ةالعربي ةاململک نامناسبا المک

  .احلج مرحيا ةم علی بعض، ويؤدی فريضهحتی ال ميوج بعض ،ةولهبالس كواملناس

يقتصر  أنني للسعوديني بنابعض القو  ةالسعودي ةالعربي ةوضعت اململک 

 ةمر  ةني للناس الذين ادوا الفريضناالقو  كوتل کل مخس سنني،  ةم علی مر هحج

ا، هالتی تثبت وقوع قطاع املفاسدناللحجاج الزائرين،و  ةومصلح ةولهس هفي، ةواحد

غرض  هفياحلجاج  ةالذرائع ومصلح و امر من باب سدهم فهالناس باعين دهوش

يوجد سؤال کيف يصدوا الناس عن  كناه ،اداءاحلج بدون قلق وايذاء وهواحد 
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 وال يعد تعنفا،بل احلرام اهللا اهللا عن بيت ذا ليس صده؟ فاجلواب احلرام بيت اهللا

املقتدرين  وأمنع املتطوعني السعوديني  اذا ةلون من التنظيم والرتتيب،خاص وه

 هذه فرض اهللا ومامرات، حتی بعض الناس حجوا عشر طوع،الت يفالراغبني 

  .ال علی الناسهتس ةاحليا سائر يف ةواحد ةال مر إ ةالفريض

املسلمني من ازدحام وعنف وقتل  ةأنصيه فيف فيخالتالنوع من ا ذه 

 رمی اجلمار واالماکن االخری، يفدنا متتاليا هکما ش  ،مواسم احلج يفالناس 

اال  ةا طول السنهجتوز اداء ةالعمر  أن كمع ذل نار رمضهش يف ةاداء العمر  كوکذل

 إلیم هقد تقرب عدد،االواخر العشر يفالعامل  اءأحنتأتی الناس من  )٢٦(أيام احلج

اداءاحلج  يفم املرتغبني املاليني الذين يصرفون امواهل ؤالءهاليت فياملليونات، 

العيون  هإليم واول ما مييل مصاحل املسلمني واحتياجا� يفم لو بذلوا امواهل ،ةوالعمر 

و اعلی ثوابا واکراما من احلج املتطوع هو  سبيل اهللا يفاد هو اجلهالباب ا ذه يف

و  أفلسطني  يفدين ها�ا ةملساعد ةالنفقات السنوي هذهذا دعيت لصرف إ، هوادائ

 كقبل ذل احد مل ير هم مکرو ههفرتی جبا ،ةالرتمج وأو التاليف أا هو غري أکشمري 

اد هاعمال اجل أنالکرمي صرح ب نآالقر  أن كمع ذل. رين واملتکربينكؤالء املنهمن 

ِسَقايََة اْحلَاجِّ َوِعَمارََة َأَجَعْلُتْم  ﴿:تعالی هقول يفعمال احلج أافضل من جنس 

اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل اللَِّه َال َيْستَـُووَن ِعْنَد 

يِل اللَِّه اللَِّه َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني  الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسبِ 

  )٢٧( ﴾ ُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ أنبَِأْمَواهلِِْم وَ 

اد مع الکفار واالحلاد هم متطوعا ومتنفال اما اجلم وعمر�هحج ناولوک

والسيما  ،مهواملسلمني بعد ةاليوم،وعمل السلف الصاحل من الصحاب ةوذم ةفريض

، ومل توجد املواصالت، ةت قليلناک  ةاملاضي ةزمناال يفاحلجاج  اعداد أن

وقد زجر ابو ،ةاملشاعر املقدس إلیور هالناس يسافرون حتی الش ناالطيارات،ک
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م ؤالء الناس الذين ينفقون امواهلهعلی مثل  )ه٥٠٥(ةسن يفحامد الغزالی املتو 

   .مساء نام يدش القمح صباحا وجيع�اوجري  ،ةبعد مر  ةمر  ةعمر باحلج وال

  البديلة األم ی:ناالث النموذج

 ساليب التلقيح الصناعی، لرفع مشکالت احلملأنوع من :ةم البديلألا

ا لسبب هرمح يفالرحم،بشکل مل يستقر اجلنني  ةمعيوب وأرحم  بال ةالمرا ةوالوالد

  .ما

 ةزوج ةمن طريق احصاب بييض ةالعملي هذه؟جتری ةالعملي هذهی هما 

 هاحلمل، مث تستلم ةخری مدأ ةرحم امرا يف ةا، مث تزرع اللقيحهمن منی زوج ةبنطف

 ،وتطوعاأ هواملنی،عندما تنجبت، نظري اجر متفق علي ةلألبوين صاحبی البييض

ذا الطريق م �اوربا وامريکا اکثرالناس حيلون مشکال� يف ةخاص ةالعملي هذهتوجد 

م ال يلتزمون الدين وال �حرام ألم أو حالل ه،أةاحلرم وأاجلواز  ةحينا إلیومل ينظر 

   وقارا! يرجون هللا

عندما عرفوا اساليب التلقيح  ةم احلديثهلکن علماء املسلمني واطباء

ذا إما أ حالل، وهبني زوجني ف أنالتلقيح الصناعی اذا ک أن إلیووصلوا  الصناعی،

 ةصليم األرحم غري األ يفشتل اجلنني  أنوحکموا  و حرام،هطرف ثالث ف هفيدخل 

والزوجني واجلنني، بل جمتمع  ةاألم احلاضن احرام،سدا لذرائع الفساد التی تصيب �

  .)٢٨(ما يا تی:  ةالعملي هذهعن  ةلناجت الفسادا نار الو هومن اظ املسلم،

ال تلقح  ةامللقح ةالبييض أن ةالنتيج هذه إلیوصلت  ةالعلمي ةوال: احلقيقأ

االطباء يضعون  أنذا إ ةم البديلألرحم ا يفيقع محل آخر  أنمن املمکن  ،ةيناث

حتی تعلق  ةصناعي وأ ةزمن اخصاب طبيعي يفا هرمح يفخارجيا  هاملخصب ةاللقيح

 ةاالصلي ةيتم اخصاب البييض ةالعملي هذهوقت  يفن كمن املم ،بالرحم ةاللقيح

ايام  ةو حوالی حدود اربعهف ةبني الزوج والزوج ةزوجي ةذا متت عالقإ ةم احلاضنلأل

   .توام يفنا يتم محل هو  اهو بعدأ ةقبل زرع اللقيح
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التی متت  ةم احلاضنلأل كلالبوين االصلني واآلخر مل كا: ملهحدأ

احلمل عن  نأل خارجيا، ةاملخصب ةا مع الزوج غالبا يرفض الرحم اللقيحهعالقت

ای بني  ،لی النصفإا تقل أ�بل  ٪٢٧ ةجناح طريق التلقيح الصناعی ال تتجاوز

 ةم احلاضنني األودائما احلمل الطبيعی ب رحم املؤجر، ةحال يفعشر  ةومخس  عشر

الرحم املستاجر  ةو ابن الزوج وصاحبهسيکون املولود  كجل ذلا يستقر ألهوزوج

وشر مستطري يلحق صاحبی  توجد فساد ةوالعملي ةالنتيج كتل يفال لالولني 

ا الطبيعی هزوج الرحم  املستأجر و ةصا حب، و ةخارجيا من ناحي ةاملخصب ةالبيييض

 اب،جناأل يفنا لالبوين االصليني ال للراغبني هاالثناء فالولد  هذه يف هالذی القت

 ياناأمل يف ةالقضي هذهووقعت مثل  DNA عن طريق حتليل كد من ذلكتا  أنو 

 هذه يفالفساد التی متثلت  ةذا سبب لسد ذريعه، ةاملنازع إلیوآخريا وصلوا 

سبب  كالشرور،وکذل ناالو  ا الفاسد وهتکرر وتکرر مع أنالتی ميکن  ةالصور 

ام، الراحم ا:شتل اجلنني، تأجري االرحهمن ةما بامساء عديدفيساب، نالختالط األ

 كذل إلی هونب ةونوع من التالعب باالجن املستعار،الرحم الظئر، الرحم املؤجر،

 .)٢٩( ونم النا�هاملسلمني وأطباء علماء

  :ةاحلليب البشری للرضاعك بنو  الثالث:النموذج  

مع  ةا وخباصكمريأبا و و ور أ يفنا املعاصر،أنزم ث قبلدحتحدثت امور مل 

اوربا، بني حبر جلی من اسا ليب التقدم البيولوجی  يفابناء املسلمني الذين يعيشون 

، لکن ةو حرمحل  إلیا دون نظر همن ةاالفاد إلیدفع الکثريون أنوالطبی التی رمبا 

ل طبيب أذا املنطلق،سهمن  ا�تمعات، هذه يف هماذا يفعل املسلم عندما يعرض ل

مع الطفل الوليد غري کامل الذی ولد  كناهعما يعمل )٣٠(ر حتحوتهالدکتور ما

 ةملد ةصناعي ةناحض يفمتاما  هفصالنال قد يدعو مرواأل ،مبطن األ يف هقبل متام ايام

بتلقی  هوتسمح ل همث تتقدم بطيئ ،ا همن ثدي همأض حليب في، حتی يةطويل

تمت بعض هواحلليب  البشری، وقد اه هب هفعناسب احلليب و نا أناحلليب ومعلوم 
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مث تستعمل  ،نهمن حليب ةجتمع من الوالدات املرضعات املختلف أناملنظمات علی 

 هم منهزمن احلرج الذی تضر  يف، ةصناعي ةحاضن يفؤال املواليد املربني ه ةخدم يف

 ن،هات حتی غري مواليدهماحلليب األخری، ويتغذی من حليب عشرات األواع أن

، احلال واالستقبال يف ةاثا علی معرفناا و نااکثر من مئات من املواليد اخلدج ذکر 

 ةشرعي ةأخو  هذهل هال، ؤ نا سهف )٣١( بدون مص الثدی ةالعملي كلکن يتم ذل

و اخلديج أء املواليد غري کامل احيا يف هتمهل حيرم حليب  رغم مساهمن الرضاع؟ و 

 ةاوروبا والواليات املتحد يفالقرن العشرين  يفرت ه؟ قد ظهحالال فما جواز  ناک  أن

 هبل يبوی علی حال ۔ احلليب الذی ال جيمد والجيفف باسم بنوك ةجديد ةفکر 

 ال و،یناسناللنب اإل يفحتی ال يبوض من مضادات االجسام التی توجد  ،ةالسائل

 ة، ومسئلةحادث ةی عمليهو  ،واجلواميس واالغنام لنب االبقار يفا هجد مثيليو 

ؤالء االطفال سيکرب،باذن ه ن، ألةبصر ورؤي إلیا هعن ةاالجاب يفحتتاج  ةمعاصر 

 أننا خيشی هو  ، هيتزوج احدی بنات أنويريد  ۔ا�تمع هذه يفويعيش ويتزوج  ،اهللا

شرب من اللنب املختلط  ن،ألاليدری  وهو  ةمن الر ضاع هاخت ةالفتا هذهتکون 

وحيرم   ،هی عليهوحترم  ةمن الرضاع هتکون ام أن، اهال يعرف من النساء ولبن وهو 

 هوحيرم علي هن خاالت�ا ألاخوا� هکما حيرم علي  ،ا من النسب ومن الرضاعبنا�

االب  هةمن ج هن اخوات�اء ألهور الفقهاجلم أىعلی ر  ا،ها من غري هبنات زوج

   .من فروع احکام الرضاع كغري ذل إلی

   لة:املسأ هذه يف الفقهاء راءآ

 عند ورأى ةوالشافعي ةواملالکي ةفياء، احلنهالفق ورهور مينعون: يری مجهاجلم

احلولني،  يف هجوف إلیا ووصول � ةو مص ثدی ادميهرضاع الصبی  أن ةاحلنابل

الذی  مخس رضاعات مشبعات علی الرأى إلیوصل  ويعترب رضاعا حمرما، مادام قد

ور احلق هولکن اجلم)٣٢(ا ينبت اللحم وينشز العظم،، و�ةاحلديث الصحيح هاکدت

ف) بالرضاع ناأل يفو صب اللنب ه( احللق) والسعوط يفو صب اللنب هالوجور(
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التحرمي عند الشافعی  هثبت بفيالصبی  همجد اللنب مث اطعم ما اذاأ ۔ودهاملع

البطن عن طريق  إلیاذا وصل  ، لزوال االسم،هال حيرم ب ةوقال ابوحنيف ،ةواحلنابل

 ا تلحق بالسعوط والوجورأ� ةوبعض احلنابل ةوالشافعي ةالدبر فعند املالکي يف ةاحلقن

 يفذا ليس برضاع وال ه هنوامحد ال حترم ألة حنيفما ابو أ الرضاع، هوتثبت ب

 إلیال تصل  ةواحلقن ةالرضاع التغذي يفاملعترب  نأل ضاع،الر  ه،فلم يثبت بهمعنا

  .العظم اللحم وال ينشز ه، فالينبت بةواملعدهضع الغذاء،مو 

دليل من .والسنة الصحيحة حترمي ازواج بالرضاعة نآاستدل اجلمهور بالقر 

ِيت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن  ﴿أنالقر  يف ذکراهللا:نآالقر    )٣٣( ﴾الرََّضاَعةِ َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

ايضا ، )٣٤( ))َحيُْرُم ِمَن الرََّضاِع َما َحيُْرُم ِمَن النََّسبِ  (( ملسو هيلع هللا ىلص دليل من السنة:قال رسول

    .)٣٥( )) ُحتَرُِّم َما ُحتَرُِّم الوَِالَدةُ  الرََّضاَعةُ  (( ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول

االرضاع احملرم هو يثبت  أنقالوا ور،هاجلم برأىآخر مل يعرتف  رأى كناه

 مبص الوليد لنب ادمية عن طريق الرضاع وحده، ال بالطرق التی ذکروها اجلمهور

وذهب داؤد الظاهری وقول عطاء  رواية عن امحد، ابن قدامة، هذا، إلی،ذهب 

 هنوأل ةبالرضاع هورسول لیاتع ا حرم اهللاأمنذا ليس برضاع و هالسعوط  يفی نااساخلر 

بن ذا الرأى هورجح ،هبدن يفما لو دخل من جرح  هشباع فاحصل من غري ارتض

 يوسف القرضاوی دكتور مهوعلماء املعاصر من ری، والليث بن سعد،هحزم الظا

  .)٣٦(.هوالشيخ البدوی املتولی وغري 

  ا:هخذ البعض منأن ةخمتلف ةبادل واستدلوا

فقط،اماطروق غري  هبفم ةالرضيع من ثدی املرضعه الرضاع احملرم ما امتص نإ   ۔١

ِيت  ﴿:تعالی هقول، نآم من القر هدليل.ا ال حترم شيئاهفکل كذل َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

  )٣٧( ﴾أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعةِ 

 ةال باالرضاع والرضاعإملعنی نکاحا ا ذاه يف هوالرسول ستدالل: مل حيرم اهللاإل هوج

  .والرضاع فقط الغري
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 كذل عدا کلما  اما ۔فم الرضيع يفا هثدي ةأاملر  هوضعت ال ماإاليسمی ارضاعا   ۔ ٢

حلب، وطعام  وها أمنبل  رضاعا، وال ةاسم ارضاع والرضاع هفيفال توجد 

 .الطروق شيئا هذ� مل حيرم اهللا وشرب واکل،بلغ، واسقاء

َجاَعةِ أمنَ فَ  :((ةاماحديث عائش   ۔٣
َ
فقد رد علی الذين  )٣٨( )) ا الرََّضاَعُة ِمَن امل

ا  حرم أمنوالسالم  ةالصال هعلي هنذا اخلرب دليل لنا أله أن فقال" هب استدلوا

 ها شيئا،فال يقع حترمي مبا قوبلت بهومل حيرم بغري  ةالتی تقابل ا�اع ةبالرضاع

 .من الطرق كو غري ذلأوجور، وأشرب  وأکل أمن  ةا�اع

 ةحال يفاما  القربات االخری بالرضاع، وسائر ةواالخو  ةالبننسب القرضاوی،  ۔٤

 هفاليرتتب علي اء،هالفق هو اجلور الذی ذکر ها أمناحلليب غري موجود  كبنو 

  ۔التحرمي حينئذ

 هذه يفرجال االجتماع وعلی علماء النفس  أىوخنلص البحث علی ر  

 ةواجلنائي ةمی باملرکز القومی للبحوث االجتماعيهعلی ف ، الدکتورةخاص ةالقضي

ا�تمع  يفذ فسيکون فاشال،وسيلحق فيمبصر يقول: لودخل املشروع نطاق التن

ات هؤالء االمهسيحرم کثريا من االطفال االصليني ابناء  هنأل ۔االطفال الفاشلني

وحيرمن  هحيصلن علي مقابل اجور يفن �البيع البك البنو  هذهالالئ سيتعاملن مع 

 ةنهامل هذهات علی هتشجيع کثري من االم هسينتج عن ۔ نا�هن من لنب اماطفاهل

 يف ك، ال شةن امام املخاطر العظيممثل االجتار وبيع الدم وسيرتکن اطفاهل ةالقبيح

تزال  باملنع ال هوالتصدی ل من ا�تمع، هذا فساد کبري جيب درؤ ه أن كذل

 ةالکبري  ةاالسر  فيف وعا من التکافل والرتابط االسری،تعيش ن ةا�تمعات االسالمي

 ة، اذا تعذر واحدةاالسر  يفتستطيع االرضاع  ةجتد العمات واحلاالت، اکثر من امر 

ذا العمل الصديقات من يقمن � وأ من القريبات، كناه ناک۔اهن ارضاع طفلهمن

توجد املرضعات بأجر او بغري  كناه،فهکل  كواذا تعذرت ذل ۔ی العظيمناسسناال

  ۔الکرمي ههلوج هأجر للثواب خالص
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ا هالرضعات التی ارضعت وعدد ، ةاحلاالت تعرف عندنا املرضع هذه يفو  

التی امرنا  ةاملرتبط بالنصوص الصرحي ويتضح التحرمي ثابتا حمددا واضحا،

  . )٣٩( ةمعلماء األ ةر ها مجهعلي وسار ملسو هيلع هللا ىلصه تعالی ورسول ا اهللا�

  : لکالما خالصة

الفساد واملشکالت  ةسدا لذريع ةاحلليب البشری للرضاع كاغالق بنو 

    .ا امتنا�التی تضر  ةالکثري 

  األعضاء غرس النموذج الرابع:

 ةالقرن الربع األخري  يفزرع األعضاء او غرس األعضاء  ةقضي ةاحلقيق يف

املستقبلني، ولکن  اجساد يفا هواستقر اکثر  ۔اهمن القرن العشرين قد مت جناح اکثر 

 أنکما ۔البشر ةالقرون االولی من حيا إلیا هالغرس يرجع تارخي وأالزرع  هذه

 ناوالروم نام اليونها عنهخذأالتی  ناموا عمليات غرس االسنهف املصريني القدماء

مارسوا زرع  االمرکيني قد ناسک أنمن املشکالت العلمی  رهوتظ ما بعد،في

 ناعرف االطباء املسلمون زرع االسن كوکذل ا االوروبيون،هيعلم أنقبل  نااالسن

  )٤٠(.القرن يف

علی  ملسو هيلع هللا ىلص د رسولهمبرويات حدثت علی ع والسري ةوقد نقلت کتب السن

فقد روی ابن کثري  زرع العني، ةول عمليأعن  هالوقت نفس يفوتکشف  همعجزات

 نابن النعم ةيوم بدر عني قتاد ةرواي يفعن ابن اسحاق قال"اصيبت يوم احد و 

  )٤١(عينيه " امجل  نافک  هبيد ملسو هيلع هللا ىلص ا الرسولهفرد ،هحتی سقطت علی وجنت

ا هقطع أنبن عفراء يوم بدر بعد  معوذ رد يد ملسو هيلع هللا ىلص النبی أنوقد روی 

يد  ملسو هيلع هللا ىلص النبی تدرت من الکتف وردناا فلصقت بعد هلصقل، واهبن ابی ج ةعکرم

 هفنفثت علي ملسو هيلع هللا ىلص فياملصط هفرد هضرب يوم بدر علی عاتق ناحبيب بن يساف وک

  ) ٤٢(.صححتی 
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باسم"الزرع  هنسمي أنلالعضاء وميکن  يعترب زرعا اذه أن هفي ةمري ال

 وأ ةف واالذن املقطوعنالقدماء باصالح األ نودوصف اجلراحون اهل كالذاتی" کذل

 ةف سننلی موضع األإمن اخلد  هقيع اجللد ونقلجل املرض، وحدث تر أل ةکلاملتا 

 إلینود من اهل ةالذاتي ةاستخدام الرقع يف ةالطريق هذهتشرت ان ،قبل امليالد٧٠٠

ا اجلراحون االروبيون هونقل انمث الروم ناا وصلت الی اليوناوهل ،االخرين من االمم

  ۔عرباألطباء املسلمني ةضهعصر الن يف

و من هفليس من باب زرع االعضاء بل  ةب والفضهاما استخدام الذ 

بن اسعد  هعرفج ملسو هيلع هللا ىلص مر النبیأ وذلك.اءها الفقهواجاز  ةالتجميلي ةباب اجلراح

فا أنفاختذ ة ليهاجلا يفالب كيوم ال هفأناصيب ملا  بهفا من ذأنيتخذ  أن التميمی

  )٤٣(فاننت عليه.من ورق 

 ةمبثل دالل ةالقضي هذهطيب اعترباالطباء،  هذا توجيه أن يفالريب 

 ةغري متوقع ةوا علی درجاند القدمي کهالع يفاجلراحني العرب حتی  نا علی"ةواضح

 االعضاء متر بنجاح خالل القرن التاسع عشر ة، وزراعةاجراء عمليات جتميلي يف

نقل  كکذل  تشرانو  ١٩٤٥و١٩٢٥الزمن بني  يف ةزرع القرني كامليالدی، وکذل

م، وفتح بابا جديدا امام ١٩٣٣عام  انسنوبدا زرع الکلی لإل ةواسع ةالدم بصور 

 إلیاالطباء  ودهالرفض،حتی وصلت ج هجمال مشکل يفزرع االعضاء وثبت جناح 

 )٤٤(.الدماغ يفاخلاليا زرع بعض 

  :االسالم يفالتداوی 

 ةعديد ةالدم ،ونقل االعضاء بصور  نقلمن  هإلياشرنا  ما نا يف كالش 

 هفمن ،هی االمجاع عليكاالسالم حتی ح يفو أمر مشروع هو لون من التداوی و ه

ختتلف االحکام  ، هالبغري  هالنفس ب ما يعلم حصول بقاء وهو واجب و هما 

  ا:همن املقاصد ،باختالف 

 .حفظ الصحة املوجودة )١(
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 .اناالمک اعادة الصحة املفقودة بقدر )٢(

 .اناالمک تقليلها بقدر وأازالةالعلة  )٣(

 .اعظمهما حتميل ادنی الفسدتني الزالة )٤(

 .تفويت ادنی املصلحتني لتحصيل اعظمهما )٥(

  ثالث مراتب: إلیتنقسم دواعی النقل والتعويض 

 .لیكنقل القلب والك،ةالضرور  ةمرتب يفمايقع  -ا

 .نقل القرنيةكمرتبة احلاجة، يفما يقع   - ب

 شفة وحنوها مرتبة التحسينات،کزرع سن،وتسوية يفمايقع  - ج

فعل   هيدهمن  انک  ملسو هيلع هللا ىلصالنبی أنالتداوی مشروع علی دليل ما علم من  نا

 يف"  فقد روی البخاری هواصحاب هلها يفمرض  ه،واالمر ملن اصابهنفس يفالتداوی 

   )٤٥( ))َزَل اهللاُ ِمْن َداءٍ أن: َما ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا  َعْن َأِيب ُهرَيـْرَةَ ((: هصحيح

حلديث الصحيح اثبات االسباب واملسببات وابطال قول ا ذاهقد تضمن 

َوَمْن  ﴿تعالی هيفسر قول جند ابن عباس لتداوی،ا االمر باا، وايضهکر أنمن 

يًعاأمنَ َأْحَياَها َفكَ   ةلکها من ها واستنقذهقول من أحيافي )٤٦( ﴾ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ

  .املستنقذ" الناس مجيعا عند حياأا أمنفک

  اجلميع اهحدد بشروط باالعضاء،التربع  م جبوازهفتاوي يف العصر استدل علماء 

 الفتاوی علی النحو اآلتی:ا ذها اوضح هنورد

 هآخر من جسم انمک إلی انسنمن جسم اال انمن مک جيوز نقل العضو -ا

   .اهالنفع املتوقع ارجح من الضرر املرتتب علي أنبشرط 

ذا العضو ه انک  نا.جسم آخر إلی انسانجيوز نقل العضو، من جسم   - ب

وحتقق  ،ةليهاالبشرط کون الباذل کامل  کالدم واجللد،  يتجد تلقايئا،

   .ةالشروط الشرعي

   .آخر إلی انسانکالقلب من   ناسناال ةحيا هحيرم نقل العضو تتوقف علي  - ج
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 ناو  هحيات يف ةاساسي ةوظيف هحی يعطل زوال انسانمن  حيرم نقل عضو  -د

   .ماهالعينيني کلتي ةا کنقل قرينهعلي ةاصل احليا ةمل تتوقف سالم

تتوقف و أ العضو، كعلی ذل هحياتحی تتوقف  إلیجيوز نقل عضو ميت   - ه

و أ،هبعد موت هو ورثتأياذن امليت، أن، بشرط كذل ةاساسي ةوظيف ةسالم

  .هل ةو الورثأ ةويول اهلهجم ىفاملتو  ناک  ناولی املسلمني  ةبشرط موافق

ا �ااحلاالت التی مت بي يفاالتفاق جواز نقل العضو  نا ةوينبغی مال حظ

للبيع حبال  انسانال جيوز اعضاء  ذإ.بيع العضو ةبواسط كال يتم ذل أنمشروط ب

ذا فقدت شرطا فقدت إا هاالخری،جيب توافر  ةما، ووضع العلماء الشروط الشرعي

      .اهبعض من ةالشرعي ةالصف

  الشروط الشرعية: 

 .بطريق اليقني ةحتقيق قيام الضرور  )١(

 .ه، ال تو جد بديل أخری يقوم مقامهحتقيق احلصار التداوی ب )٢(

 .ر ال متعلمهطبيب ما ةبواسط ةتکون العملي أن )٣(

 .هإلياملنقول  يفا هالظن علی جناح ةغلب )٤(

 .هإلياملضطر  عدم جتاوز القدر )٥(

شروط  كحتقق توافر شروط الرضا الطواعية االهلية من املنقول عنه ،وکذل

 )٤٧(.طيل �ا الکالم هناناخری ،ال

   بيع االعضاء ال جيوز:

علی  ةاملعاصر  ةالعامل مع الفتاوی الشرعي يفا ني املعمول �نااتفقت القو 

                                                    ا ماياتی:     همه،أل ةبيع االعضاء،العتبارات کثري  ةحرم

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف  ﴿تعالی: هقول يف انساإلنالجل تکرمي 

 انساإلن ةلکرام انهمتا هفي انساإلنبيع أعضاء  أن كالش )٤٨( ﴾اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ 
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قطع أطراف  يفاحلق  هالسيد ليس ل نااء هحتی قال الفق هوزوال من قدر 

   .هوبيع هعبد

ِسنٌّ ِمَن اِإلِبِل، َفَجاَءُه  ملسو هيلع هللا ىلصِلَرُجٍل َعَلى النَِّيبِّ  ناَعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ، قَاَل: كَ 

أَْعطُوُه، َفطََلُبوا ِسنَُّه، فـََلْم جيَُِدوا َلُه ِإالَّ ِسن�ا فـَْوقـََها، فـََقاَل: : ملسو هيلع هللا ىلصيـَتَـَقاَضاُه، فـََقاَل 

ِخَيارَُكْم َأْحَسُنُكْم  نا(( :ملسو هيلع هللا ىلص أَْعطُوُه، فـََقاَل: أَْوفـَْيَتِين َوَىف اللَُّه ِبَك، قَاَل النَِّيبُّ 

  )٤٩())َقَضاءً 

ال خالق هلم،  منبيع االعضاء يساعد علی ارتقاب جرائم بشعة يقوم �ا 

دين عندهم، بعض الناس تستخدم االطفال والقصر واملصابني بتخلف عقلی   وال

اخلفاء، ووجود  يفالصدد تدور ا هذ يفعاملية  جتارة كکمصدر لزروع االعضاء وهنا

، مث يقتلهم بقتل متعمدة، رمبا باالتفاق مع فنيمراکز خاصة هلؤال االطفال املخطو 

االعضاء وهی حالة جديدة، وقد مت الکشف عن وجود  ات ألخذفيبعض املستش

بعض االطفال والبالغني مقبورين وعند فحصهم تبني عدم وجود  بعض  اهلامة التی 

نزعت منهم قبل وفا�م ای قبل قتلهم، ما هذه املصيبة جتری بني بنی البشر وأی 

اعضاء البشر  يفمن ورائهم جتار�م ليحققوا  سفکوا اصحابه �ذه اجلرائم البشعة دم

 )٥٠(.بطو�م نارا وسيصلون �ا يوم القيامة سعريا يفسحت،ياکلو�ا  نامغ

ثار غري جائز، التزاما بالنصوص واآل ةکلي  أو ةبيع احلی بقرني أننا نری همن 

فنغلق سوق بيع  القرنيات والکلی، يف اإلجتار فساد ةا، وسدا لذريعهإلياملشار 

 .انساإلن ةکرام  ناهالفساد وإمت ةلذريع سدا ةالتجار  ةاالعضاء بني
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  اهلوامش واإلحاالت

ابن کثري، بريوت،  صحيح ،دارحممد بن امساعيل، اجلامع ال بخاری، ابو عبداهللال   )١

  ١/٢٨:ص ،٥٢ء، رقم١٩٨٧

  ٩س:ي سورة    )٢

  ٢٧٦/:٢٤:،ص ه١٤٣٢ ،هاسالمي علوم ةمکتب ،ة الکويتي ةالفقي ةاملوسوع    )٣

الرياض،  ،اجلوزى  ابن دار ، اعالم املوقعني بی بکر،ابن  عبداهللا حممد بوا ابن القيم     )٤

  ٤/٥٥٣:ص ه ،١٤٢٣

  ٣/٤٥ ، الربوق وارأن )       ٥

دارالفضيلة   ، لی حتقيق علم االصولإالفحول  ارشاد حممد بن علی، ، یانشوکال    )٦

   ٦/١٠٠٧ص: الرياض،

،اردن، ان اختيارته الفقهية، عم يفالذرائع واثره  ، سدانالعنزی، سعود بن ملوح سلط   )٧

  ٤٦ه،ص:١٤٢٨

  الزحيلی رئيس قسم الفقه االسال می ومذاهبه جبامعة دمشق وهبة لدکتورا   )٨

  ٢/٨٧٣: ص ، ه١٤٠٦، دمشق الفکر داراالسالمی،ل الفقه صو الزحيلی،اوهبة    )٩

  ٩/١٦٣٨، ص:ةالسعودي ، جده ، جممع الفقه االسالمی، جملة)     ١٠

  ١٠٨عام: ناأل سورة   )١١

  ١٠٨ه، ص:١٤٢٧الفکر، دمشق،شام،  اصول الفقة، دار يف الوجيز   )١٢

  ٢/٨٧٤أصول الفقه االسالمی، ص:   )١٣

  ٨٧٦ص: ،ايضا   )١٤

  ٤/٥٥٤اعالم املوقعني، ص:    )١٥

،اململکة  ه١٤١٧ابی اسحاق ابراهيم بن موسی اللخيمی الشاطبی،  املوافقات،   )١٦

  ٧٤/٢، ص:السعوديةالعربية 

  ١٠٤البقرة: سورة   )١٧

  ١٦٣عراف:سورة األ   )١٨

  ٦٦٧:/ ٤ص مصر،طبعه  ، سنن الرتمذیابوعيسی ،  ، رتمذیال   )١٩
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  ١٠٨عام:ناأل سورة   )٢٠

  ١١١:، صالوجيز يف اصول الفقة    )٢١

  ١١١ايضا،ص:   )٢٢

  ٩٧:انل عمر آسورة    )٢٣

  ١٨٤البقرة:ة سور    )٢٤

  ٩٢:ه، ص١٤٢٣، قاهرة العربی،  دارالفکر ، التطبيقات املعاصرة يوسف عبدالرمحن،   )٢٥

  ٩٣ص: ،ايضا   )٢٦

  ٢٠،١٩سورة التوبة:   )٢٧

  ٩٦:، ص الذريعة التطبيقات املعاصرة لسد   )٢٨

 مدينة نصر، عربی، الفکر فقهية معاصرة، دار يوسف عبدالرمحن،قضايا   )٢٩

  ٥٣ص: ،ه١٤٢٤،مصر

  ١٩٨٣، حتحوت رئيس قسم امراض باطنية بامريکا ماهر،الدکتور هو   )٣٠

  ٩٦:ص ، الذريعة التطبيقات املعاصرة لسد   )٣١

  ١٠٧ايضا،ص:   )٣٢

  ٢٣النساء: سورة   )٣٣

  ٣/١٧٠ص: بخاریلا ، صحيحاجلامع ال   )٣٤

  ١٧٠ايضا،ص:   )٣٥

  ١٠٩التطبيقات املعاصرة ،ص:  )٣٦

  ٢٣النساء: سورة   )٣٧

  ٧/١٠، ص: صحيحاجلامع ال   )٣٨

  ١٨ص: التطبيقات املعاصرة لسد الذريعة،    )٣٩

   ١١٩ص: ايضا،   )٤٠

 قتادة عین هللا رسول رد فصل ،ھجر دار ، والنھایة البدایة ر،عم بن إسماعیل كثیر، ابن)    ٤١

  ٤/١٠٣:، ص النعمان بن

 ، ھـ ١٤٠٩ األولى: الطبعة.المقدّسة قمّ  ـ المھدي اإلمام سةمؤس،  الراوندي الدین قطب )   ٤٢

   ٢٣ص: 
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  )١٧٧٠رقم الحدیث ( وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول عن اللباس كتاب -  الترمذي سنن)       ٤٣

  ١٢١ايضا،ص:   )٤٤

بريوت،  ، الرمحن أمحد بن شعيب، السنن الکربی، دارالکتب العلمية عبد بوا،النسائي   )٤٥

  ٤/٣٦٩ص: ، ه١٤١١

  ٣٢سورة املائدة:   )٤٦

  ١٢٧ص:ة لسد الذريعة ، املعاصر التطبيقات    )٤٧

  ٧٠سراء:سورة اال  )٤٨

  ٢/٨٠٩ص: ، صحيحاجلامع ال   )٤٩

  ١٣٠ص: التطبيقات املعاصرة لسد الذريعة ،   )٥٠

***********************   

  

    



 

 اضمنیم اشلگن



































































































 

English Articles 

























(ii) 

 

Publisher:  Dept. of Islamic Studies, NUML, H-9, Islamabad                                       

Printing:  National University of Modern Languages 

 (NUML), H-9, Islamabad 

Volume: 4   Issue: 8 

June - 2015 

Number:  300 

Price:  Domestic Rs. 300/= Abroad $ 10/= 

 

Coordinators: 

 Dr. Noor Hayat Khan  

 Dr.Hafiz Rao Farhan Ali  

 Dr. Irum Sultana 

 

All Correspondences should be addressed to:  

Dr. Syed Abdul Ghaffar Bukhari  

 

Editor:    

Al Baṣīrah  

Deptt. of Islamic Studies, NUML, H-9, Islamabad  

Ph: 0092 051-9265100 EXT (2210) 

E-mail: albaseera@numl.edu.pk 

 Web-site: www.numl.edu.pk  

http://www.numl.edu.pk/


 Research Journal  

Al Baṣīrah 
 

 

ISSN: 2222-4548 

 

 
Volume: 4           Issue: 8 

June - 2015 

 

Chief Patron:   Patron: 

Maj.Gen (R) Zia ud Din Najam 

HI(M) Rector NUML 

Brig. Riaz Ahmad Gondal 

Director General NUML 

 

 

    

            Editor:  
 

Dr. Syed Abdul Ghaffar Bukhari       

 

 

 

 

 




	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 27.7.2016
	Beginning to English Articles
	Binder3
	Binder1
	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 10.3.2016 1
	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 10.3.2016 2
	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 10.3.2016 3
	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 10.3.2016 4

	Binder2
	Page 3-4 - Table of Contents
	Page 5-6
	Page 7-9

	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 10.3.2016 15

	Arabic Seperator
	All Arabic Articles
	د .عبدالغفار بخاري 1
	د.مسعود احمدالسندي  2
	د محمد بشير 3
	4 د  عبد الحميد خرّوب
	5 عطاالرحمٰن

	English Seperator (URDU)
	ENGLISH ALL (Reverse Order)
	English Seperator (ENG)
	All Urdu Articles.pdf
	1 U Dr.Miraj
	2 Dr.Noor-23-2-16
	3 U Dr.Zia
	4 Dr.A Hameed Abbasi
	6 Dr.Ilyas


	English Muqadma (Reverse)

	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 10.3.2016 327
	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 10.3.2016 328
	Complete BOOK - Al Baseera 8 (FINAL) 10.3.2016 329



